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FORORD

BOGEN her gor ikke fordring paa at vxre nogcn hverken iidtonimende

eller indgaaende etnografisk skildring af Lapperne og deres forhold;

den er kun en beskrivelse af hverdagslivet, som jeg saa det, da jeg

1907—oS levede med Torne- og Karesuando-Lapperne aaret rundt — et

vserdifuldt aar, som har fort til gentagne rejser og ophold i de svenske

Lapmarker — og jeg vil takke Samid, fordi de saa venligt optog en

fremmed iblandt sig.

Jeg takker dr. Hjalmar Lundbohm for bogens smukke udstyrelse og

for dens optagelse i serien Lapparne OCH DERAS LAND,

Professor K. B. Wiklund maa jeg her bringe min varmeste tak for

hjselp under mit arbejde, navnlig for gennemsyn og rettelse af de i bogen

forekommende lappiske ord. Ligeledes maa jeg takke prof. Wiklund og

lapfogde J. Hultin for de udmasrkede bidrag til renmserkning , sd.

176—79.

Tegningerne paa omslaget skyldes fjeidlappen Nils Nilsson Skum.

Billederne sd. 40, 42, 49, 51, 56, 99, 108 er fotografier taget af Borg Mesch,

Kiruna. Tegningen af kotestellet sd. 168 skyldes Fredr. Svenonius

(Svenska Turistföreningens Årsskrift 1892). De 0vrige billeder er mine

egne fotografier taget under opholdet deroppe. Billederne sd. 13, 15 er

dog fra Idre Lapperne i det nordlige Dalarne, taget paa en rejse 1912.

Kobenhavn, juni 1913.

Emilie Deniant-Hatt.
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I

8DE JUNI! og sneen ligger överalt! det bliver at opleve foraaret to

gange i aar. Hjemme i Jylland havde fjorden allerede sine sommer-

farver, og da jeg 28de maj om natten rejste gennem hederne mellem

Viborg og Langaa, laa de morke bakker og aandede under de lyse naetters

gronlige maanering, niedens fugletrsekket gik nordpaa. Nok ligger sneen

överalt, men ryperne leger, og de er ved at faa de brune sommerfjer

igen. Igaar var her snestorm, idag har vi sommervarme, og tykke torden-

TURI C;0R BAADEN I ORDEN

skyer traekker rundt og knurrer. Solen tager sig ingen nattehvile og

tillader hellerikke andre at gore det. Sneen smelter med rivende fart.

Vand kommer alievegne fra og gaar allesteder hen, og paa sin vej sjetter

det liv i alt. Det pusler om planterodderne, saa knopper og spirer kommer
frem i solen. Det kaster sig ud över klippeafsatserne og vifter i vinden

som graat haar. Det risler og rinder, det syder og siiser og fylder luften

med sit uvaesen og sine lyde. (jogen kukker hele d0gnet, de fine fugtige



birkeblade blinker med glanslys i solen, gråa rener gaar flokkevis mellem

de spinkle, hvidplettede stämmer; i deres flojelskljedte, blodfyldte nye

takker banker foraarets pulsslag hidsigt. Nede ved en lille mcrk baek

pusler en buttet lemaen, den ligner en gul felling. Store brunstribede

humlebier summer rundt i den lune luft. — Der siges, at isen paa Torne-

träsk er en meter tyk, men saa skor, at man kan traede igennem den;

dog faerdes Lapper og Finner freni og tilbage över soen paa ski. — I fjor

blev soen isfri i8de Juni, faar vi ikke snart storm, bliver det nok senere

i aar. —
20de Juni kom stormen, soen blev blaaplettet, og isen drev ad Tarra-

koski til. — Dagen efter viste Johan Turi sig med baad for efter löfte at

folge mig til Lapperne. —
Det var över midnat, inden vi kom afsted ; i den lyse tid tager Lapperne

aldrig hensyn til, om det er dag eller nat, de rejser, naar de er faerdige,

enten det er middag eller midnat. — Den aften var solen daskket af blode

gråa skyer, og vandet stille, ligesom dugget; långt ude mjauede en lom

mod regn. — Da vi paa den anden side af soen havde spist og drukket

kaffe ved et lille baal paa stranden, spredte Turi ilden, og ved to-tiden

begav vi os med saekkene paa ryggen op gennem skoven över det lave

fjasld til Kattuvuoma. Det regnede nu jasvnt og taet, men Turi sagde,

det betod lykke, naar det regnede förste gäng man kom til et nyt sted.

— Henad morgenstunden ved fire-tiden kunde vi oppe fra en hoj aas

skimte de fem smaa gråa finnegaarde, og bag dem nogle lapkoter. —
cHer maa vi sove en times tid», mente Turi, det var for tidligt at

komme til folk. Han lagde sig udenvidere ned, og trak sin tynde slidte

yderpels över hovedet for myggenes skyld, luften var gråa af mygge-

svserme; mig gav han en gammel stump laerred til det samme brug. Det

tykke mos var gennemvaadt, det var jeg ogsaa, men varm. Da vi efter

en times tids forlob fortsatte ned over fja.'ldsiden, steg rogen i fine .sojler

fra de smaa gaardes lave kampestcnsskorsteiie; de var alt.saa oppe og

ifaird med morgenkaffcn. Efter en stunds forlob traadte vi över det halv-

alen hojc dortrin ind i den finskc nybyggcrs port'.

Rummet var stort, og i det ene hjornc br<Tendte ilden paa den brede

aabnc skorsten. Rundt om längs de grove bja;lkev;egge laa i scnge og

slagb;enkc born i alle storrcl.ser og .sov meil khudcrne paa. Under et af

vinduernc ved bordet sad könen og drak sin morgenkaffc. Hun var mager,

og hcndes hud lignedc en snavset lairrcdslas, som sol og regn har bleget,

hun saa ud, som var hun falmct lige ind i sjailen. De nogne ben stak

ud af et .stumjjet graat skört, og det vide bomuldsiiv var opknappet föran

brystet. lit par halvvoksnc pigeborn var og.saa oppe, den ene stod ved

bordet og spiste köld kogt fisk ])aa den maaiie, .it Iniii tn^ luk- fisken

i liaandcn, pillede (!<-n med fin^^rone og iexiicdc kun liiiunc, som hun



sugede af og lagde i vinduskarmen. Det andet pigebarn satte kaffekedlen

paa ilden til vederkvaegelse for os, derpaa tog hun det mindste grsdende

barn op af vuggen, en lappisk ^/^("/éÄ ^, som häng i löftet, og gav det til

moderen. Den lille havde en ren bomuldskjole paa og ikke andre kljeder.

FINSK NYBYGGERKONE VED SIN AAI.;.

Moderen trak et ubeskriveligt bryst frem, som stråks stillede törst og

graad. Da det var besorget, kom den lille igen över til den halvvoksne,

hvor den kort efter lod maelken i omdannet tilstand flyde udover pige-

barnets hajnder og skod ned paa gulvet. Saa blev den puttet iseng til

en lille soster, og hun med de vaade hsender gav sig ti! at male kaffe-

bonner og tilberede os drikken, som vi derefter nod inde i maelkekammeret',

hvor der ogsaa var fuldt af sovende born.



Turi fulgte mig senere hen til den yderste og mindste gaard. Der

var könen kon og ren og ganske ung, saa berneflokken, fem piger, endnu

ikke havde bredt sig til mselkekammeret; derinde i det smalle rum fik

jeg en slagbaenk for mig selv og ro til nogle timers S0vn.

•.AMMKI, I.A1'KV1N1)K. I KAITI VUdMA

En saadan overdaadighcd af bom som her i Kattuvuoma har jeg aldrig

set for, de vrimlcdc frem överalt ligesom Icm.-Enerne. Der var fem familicr,

og na;sten alle konerne frugtsommclige, men straalende af sundhed, und-

tagen hcndc, jeg först besogte. Ma'nclenc var hojc og tunge nictl dystrc

ansigter og nogct stcjlt i udtrykket.

I en af gaardcne var ind.ikkorderct to gamle lapkvindcr, som ikke

mcrc orkcdc at holde ud til dot haarde liv under aabcn himmel aaret

rundt i )c iignj-de .L-ventjThcksc, naar de kom liuin|ii'ntlc ved staven



med kniven og kistenoglen i baeltet og en gammel lappet pels paa, som
vendte haarene ind mod kroppen. Deres ojne var dybt indsunkne, og

huden paa ansigt og ha^nder saa ud som en plojemark; det var vist flere

aar siden den havde folt vand. De sad mest henne ved skorstenen i det

lave morke port, sammen.sunkne i den d0ves bitre tavshed med haenderne

famlende inde paa det nogne bryst. I et hjorne af portet stod en lille

broget målet lapkiste, og som seng tjente en pulk* med et gammelt ren-

skind og nogle pjalter i. Den smalle tja^rede pulk paa godt to alens

laengde var en hel rummelig seng for saadan en lille bitte sammen-

skrumpet lapmor. —
Lappernes koter laa et stykke fra gaardene paa den anden side af en

bsek. Da de snart skulde flytte, havde de meget travlt med at ordne

deres säger for sommeren. Ved gaardene stod deres stabure, hvor de

opbevarede mel og smör, kaffe, risengryn og sukker, klander og alt hvad

de ikke havde brug for hver dag. Lapperne havde ofte aerende til sta-

buret, samtidig gik de paa visit i gaardene og drak kaffe; Finnerne var

deres trosbrodre i Iffistadianismen*.

Förste gäng jeg traf Sara og Nikki, mine vordende va;rtsfolk, spurgte

Sara venligt, om jeg ikke folte mig ene her mellem frenimede mennesker

i et fremmed land. Hendes venlighed og moderlige vsesen gjorde godt

efter al den almindelige nysgaerrighed, jeg ellers stadig var genstand for

af alle andre. —
Min nomadetilv£erelse begyndte som rimeligt var med en flytning; fra

Kattuvuoma flyttedes til Laimolahti om aftenen den 25de juni. — Der

var meget at baere ned fra kotepladsen til baadene, melsaekke, torret kod,

kogekar, skind, sovesager m. m. De to länge baade var lastede til

randen, og ovenpaa bagagen sad hundene. Solen stod lavt, soen var

stille, de gronne fjaeldskygger sitrede svagt i konturerne, og efter baaden

slog kolvandet ud som en blåa vifte, hvis mange fine ribber endte

i et blodt krus. — Den ene baad roedes af den voksne son, Biettar,

medens Sara sad agter og styrede med den brede, korte styreaare. Alle

de rode og gule kLnedesindlzeg i de falmetblaa kofter glodede i solen lige-

som farverne paa deres brune, värme hud. Den anden tungtlastede baad

roedes af den syttenaarige datter Inga, og Nikki styrede. Inde i Laimo-

lahti kom staerke luftninger fra »stortrsesket», og her var so og vind

imod, men pigebarnet trak ligesaa stot og roligt paa aarerne som en

mand. Hun var varm og havde skubbet sin lille brogede hue i nakken,

saa haartjavserne häng frit om den runde, lysebrune pande. Hendes hud
var ren og gylden af solen, hvide, staerke taender lyste mellem de bug-

nende, dejligt formede laeber. Kinderne rundede sig rode og fyldige,

saa de jjevnede övergången fra de brede kindben til det smallere under-

ansigt. Hendes blåa kofte naaede naeppe nedenfor knaeet, aermerne var



snevre og meget for korte, det var barnet som voksede fra kljederne.

Da vi kom iland, gik Nikki op i skoven for at soge passande emne til

kotesticnger. Sara tog kaffegrejerne og gjorde ild op. Bornene, den

tiaarige Nilsa og den elleveaarige Elle sprang deres egne veje, medens

vi bar sagerne op fra stranden til luövvc^, som stod fra sommeren for.

Ingas krasfter og udholdenhed var uhyre, hun kunde Ixgge sig paa ryggen

p 9;, ';>-,



sad i nattedaemringens blåa dis under birkeskoven og drak den liflige

kaffe, som tilmad fik vi torret renkod. — Efter kaffen s0gte Sara efter

en ny koteplads, men da hun ingen bedre fandt, valgte hun den gamle

fra sommercn for. Vi ryddede pladsen for de fjorgamle ris, saa bunden

var fuldstsndig ren. Risene blev baaret et stykke bort og braendt, (Lapperne

kender ikke til moddinger, affald maa ikke hobe sig op nogen stader).

Alle tog saa fat paa at afbarke de tynde birkestammer, Nikki havde

bragt. Det gik let, et snit längs ad stammen, saa kunde man l0sne

barken i store stykker. Dette arbejde deltog bornene i af egen lyst, de

slikkede nemlig med begserlighed den sode saft, som drev mellem ved

og bark. —
Inga gik op i skoven med en skarpsleben 0kse stukket i ba;ltet og

en rentomme af Isder om skuldrene. En tid efter kom hun tilbage

som et vandrande grönt trse. Hun bar paa ryggen med rentommen

som skulderremme et vaeldigt knippe friske birkekviste, der aldeles dsek-

kede hoved og ryg. Risene skulde bruges til gulv i koten. Hun kastede

byrden af og gik igen op i skoven, og da hun kom tilbage, havde hun

stammen af et kraftigt birketrre över den ene skulder, den store gronne

krone slaebte efter hende. Der var noget af urtid över dette sunde pige-

barn med oksen i bseltet, noget af et ungt dyr i de rolige, smidige be-

vjegelser, hvormed hun udforte sit arbejde.

Sara og sonnen Blottar rejste koten', og da det var gjort, dtekkede

Sara jorden derinde med en halvalen tyk maatte af de friske birkekviste.

De blev lagt med rodenden nedefter kvist paa kvist, saa de dannede et

elastisk, men fast taeppe. Rislaegningen* begyndtes i den bageste del af

koten og sluttedes lidt for doren. Saa bares sten til äran, de lagdes

i en kreds midt i koten, og ilden t^ndtes. Fra ildstedet og hen til doren

anbragtes tykke afliuggede traestammer, en paa hver side, dels for at holde

paa rodenden af gulvrisene, og dels for at danne en fri indgang og et

rum til brjendsel. For dem, som sidder i koten, er det bekvemt at have

veddet der, hvor man lige kan rjekke hen og tage det, og for den, soin

skal baere det ind, er det ogsaa bekvemt kun at aabne doren og kaste

det ind; men passagen besvaerliggores rigtignok i hoj grad, det kan vsre

galt nok for voksne, men va:rre er det dog for smaa born og hundehvalpe.

Da koten var fserdig, indbares sovesagerne sammenrullede for hver

to personer i det renskind, som bruges til underlag. De Isegges paa

risene helt inde ved kotevaeggen paa hver soveplads og danner derved

et fast lunt rygstod paa siddepladserne. I boasso henssettes kaffe-

kedlerne og den lille runde trstejne med kopperne, den rode bom-

uldspose med et stykke topsukker og nogle ssekke med henholdsvis

mel, risengryn og ubrsendt kaffe. Saekkene er syet af gedeskind med
haarene udad og en munding af garvet renskind. En kobberkedel med



frisk vand fra den naere bajk eller kilde har sin pläds midt i boasso, og

föran den staar den store, sorte kodgryde; yderligere findes et par trse-

0ser, saltflasker af trae, et par smorsesker og det store runde trsfad,

hvori dejgen ailtes og hvoraf familien spiser renkodet. Alle trassagerne

er omhyggeligt forarbejdede og stilfuldt forsirede med karvsnit og ind-

ridsede monstre. Paa en af trxkrogene i boasso häng et mausergevaer.

Oppe paa det sodede rogtrc'E anbragtes de to grydela^nker, og Sara

HH



mange aar, og virkeligliedeii ovcrgik långt drommene. Jeg gik ind og

satte mig paa det duftende birkelöv. De hvide kotetraeer, som rogen

endnu ikke havde naaet at svaerte brune, lugtede af skov og var fugtige

at rore ved. liden varmede i ansigtet og den sved det nsermeste birke-

lov, gryden kogte, em og gnister steg op gennem rogaabningen

.-i.lfA-ISED OG HANS HUND INDE I KOTEN

Jeg sad paa min fremtidige pläds tilhojre for d0ren njesten midt i

loaiddo; op mod boaSäo paa samme side sad Biettar sammen med sin

hund, Caeppe. Naar han spiste, stod hunden bagved med forpoterne paa

sin husbonds skuldre og munden anbragt i umiddelbar naerhed af Biettars,

0Jnene fulgte hver bid fra haanden til munden; naturligvis blev saa megen
ihaerdighed lonnet med en mundsmag af og til. Hos Lapperne er det en

dyd, naar hundene tigger, medens folk spiser, det viser god appetit og

energi til at skaffe sig mad, det vil sige kraefter*.

Paa den anden side af ilden sidder husbondsfolket ; husmoderens pläds



er altid naermest boaSso paa venstre side i koten, nedefter mod doren

har born og tjenestefolk deres pläds.

Da kodet var kogt, toges det op i to traefade, det störste fad anbragtes

paa risene midt i loaiddo paa venstre side, og familien spiste sanimen,

saa mange som rummedes omkring fadet, Biettar, Inga og jeg delte ind-

holdet af det mindre fad. — Kodet holder man med venstre haand,

medens man med hojre haand bruger skedekniven, som hver isaer, lige

ned til bornene, altid b?ercr i baeltet. De afskaarne mundfulde sa;ttes paa

knivspidsen og dyppes i det afkogte fedt, som staar i en lille traeose

ved siden af fadet. —
Da maaltidet var förbi, redtes lejet, hvilket snart var gjort; et ren-

.skind laegges över risene, derpaa en stor hovedpude eller i mange til-

faelde kun en saek med indhold, gamle klzedningsstykker eller lignende,

til daikke et eller to uldtaepper (lejet er ens baade vinter og sommer,

kun har man om vinteren en tyk faare- eller renskindsfaeld över sig,

hvorpaa Isegges et uldt^ppe). Över lejet opbindes en ra^£'as^^^ til beskyt-

tclse mod myggene. Da det var gjort, tog alle skoene af og udbredte

det udtagne skoho til torring ved kanten af ilden, hvorpaa vi sad et

kvarterstid og varmede de nogne fodder", hyggeligt smaapassiarende.

Ingen klsder sig helt af, har man to kofter paa, tagcs den yderste af,

men b.neltet ktgges altid bort (om man ikke tager bailtet af, siges spo-

gende, at Stallo'- kommer om natten og lofter en op i det). Da vi havde

lagt os, snusede hundene rundt efter aftald. Ildska;ret lyste gennem

raggasens tynde Isrredsvc-egge, hundcncs store skygger kom og gik.

— Ilden slukkedes og solen fik niagten; fugicne kom og satte .sig

paa kotetraeerne oppe i raeppen'*; det var sva;rt at sove saadan en lys

nat ude i naturen. —

II

AKTKNKN efter flyttede de andre koter fra Kattuvuoma til Laimo.

Det blev en stor j/V/rt", men den laa spredt; da familicrne holdt

sammen, var der grupper ])aa to—tre koter. Der blev livligt ved de anilres

ankomst, de havde kocr og gcder med"*. Hjaildcr ringlede, hunde goede,

hunde sloges, Lapperne raabte og lo. Der var travlhed överalt; baal ta:ndtes

rundt om, kotcrnc rcjstcs, de länge brune baade"' rocde frcm og tilbage

for at hcntc og afljessc. Skoven og fjsldct blev i)ludsclig levende, der

huggcdcs ved og bares vand. Horncnc smuttedc rundt og pas.scdc deres,

alle var i fcsLstemning. Nu var det sommer, nu var det hviletid; i et

par maanedcr kunde man glemmc vinterens anstr.x-ngelser og tryk. Nu

var alt varmt, grönt og lyst for fjaeldfolkct. Med deres glade farver og

glade humor lignedc de store blomster i landskabet.



Et par dage efter kom Turi uventet, og der blev helt festligt i koten

om aftenen; han havde hvedebrod med, som han trakterede af til os

allesammen, desuden smaagaver til pigebornene, et par almindclige sikker-

hedsnaale, som de bruger til at fteste deres halstorklsder sammen med,

(nu da det efter L-estadianernes mening er »syndigt» at bruge solvsmykker),

og et stykke haandsaabe, som Inga imidlertid ikke vilde have, hvis det var

ELVEBAAD VED LAIMO

<tliaksc saibbo-K (lugtesEebe) ; det var de uforda;rvede sanser, som fandt

parfiime vederstyggelig. Turi glcmte heller ikke den fremmede, til mig

havde han en seske gode cigaretter. — Vi morede os med at se paa

kort, det er noget Lapperne forstaar sig paa og holder meget af, de er

stråks orienteret, enten kortet vender op eller ned, de har ogsaa selv let

ved at tegne kort i grove trsek över de egne, hvor de faerdes; de kender

landskabet til de mindste enkeltheder.

Turi var kommet for at deltage i kalvemsrkningen*', som naeste dag

skulde foregaa paa en holm i na;rheden. Da vi om morgenen roede der-

over, var hjorden allerede samlet. Der var vel to—tre tusend rener med



deres smaa kalve. De kom susende ned gennem dalen til en stor aaben

pläds, hvor ma;rkningen skulde foregaa. Den meget omtalte knitrende lyd

i renens bensener lod her, hvor der var saa mange dyr i bevc-egelse,

aldeles som tordenregn paa store blade eller en hidsig hagelbyge. Der

er noget staerkt seggende ved lyden og ved synet af de lette dyr,

som stryger frem i gråa bolger. Den, som ser en stor renhjord förste

gäng, kan ikke andet end faa kuldegysninger af bctagethed. Lapperne

selv foler en slags berusning ved synet af hjorden. Da stormen stilnede

og en vis ro indtraadte, hortes kalvenes og modrenes uafladelige kalden

og svaren hverandre: nau, nau — 0h, oh, hoh og det langtriikne jah,

jah. De samlede lyde minder om en raabende, snakkende menneskemasse

paa afstand. Pludselig saetter hele flokken sig i bevjegelse, og da droner

det som underjordisk torden. Inde mellem dyrene springer Lapperne og

kaster med lasso, deres rode huekvast glimter frem överalt — rebet

rasler gennem lassoens benring, med et skarpt sus farer den henover

alt dette levende og saenker sig i et nu om halsen paa en lille mörk

renkalv eller om et ben, hvor det nu trajffer. Hurtig losnes lokken, kalven

laigges ned, og Lappen holder den med sine ben, medens han tra;kker

kniven fra baeltet, og med et par hurtige, men nojagtige snit skrerer

maerket i dens oren (et af de smaa laadne orestykker putter han i mun-

den for hver gäng, medens han ma;rker, til han faar haanden fri og kan

putte det ind i barmkleedet; siden tra;kkes de smaa skindstumper paa en

senetraad og tffilles, saa har man tallet paa de maerkede kalve); derpaa

slippes den og lober med sine smaa blodende oren hen til moderen. Den

viser ikke ringeste tegn til smerte. — Rundt om hjorden travede hundene

for at holde vagt eller de satte sig paa noget höjt, saa de havde overblik

över situationen.

Det var stillc lyst graavcjr, en del af rencnie stod fredcligt og

graessede, medens andre lagde sig og tyggede drov; men saa pludse-

lig saetter hele hjorden sig i beva;gclse som paa kommando, det

gungrer og dundrer, Lapperne raaber og hundcnc gor; i lobet af

kort tid er rocn dog ätter tilvejebragt, og märkningen forts.ettes. Da

jeg nogle timcr efter ätter var hjcmme i koten, fik jeg besked om at

folge med hjorden, naar den paa sin vej op över fja;ldet kom förbi

koternc; saa kunde jeg faa at se, naar renerne svommcde över Ripasnsjokk.

F'"orst paa eftermiddagen blev kotedoren revet op, og der raabtcs ind:

«/lillo boatta!» hjorden kommer; vi hörte allercde lyden, og stråks

efter kom dyrcnc tva.TS över den aabnc pläds op gennem skoven efter

fja:idct til. Alt, hvad der kunde staa paa benene, var ude for at nyde

synet af den levende ejendom. Med straktc halsc, flyvcnde bringehaar,

hovedct kastet tilbagc, og den lille hvidc halestump lige i vejrct jog de

som et syn ovcr myren. I Imidcne glammede, nix-nd og kvinder lob.
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Henne ved koterne var der en glad raaben, pegen og genkenden af de

enkelte dyr. Husmodrene, som stod der, skulde ikke med hjorden, men

de frydede sig ved synet. Da uvejret og skonheden drev över, da hver

en ren og hver en rod huekvast var forsvunden mellem birkene, gik

kvinderne ätter ind til deres smaa bom og de huslige sysler — til hver-

dagsarbejdet ; men deres tanker og skarpe horelse fulgte hjorden, i fan-

tasien var de med ved alt det arbejde, som borte deres ungdom til. —

EN DEL AF

Oppe paa en aaben pläds i skoven fortsattes maerkningen en times tid,

saa hvilede baade mennesker og rener en god stund, inden svomningen

över elven begyndte. Det var förste gäng de smaa kalve skulde prove

det kolde vand, som kom oppe fra sne og is, og strömmen var strid.

En baad roede hele tiden ude ved mundingen af elven, der hvor den

lober ud i Torneträsk , for at vaere parat til at bja;rge de smaakalve,

som strömmen tog. Der var en raaben, springen og jagen, for at faa

alle dyrene över, kalvene var bange for vandet, og lob bort, modrene

bagefter, saa efter dem igen en Lap eller en hund, til de var indhentet

og jaget i vandet. Rundt om lob renkoer og kalve og sogte efter hin-

anden; men endelig var de ude alksammen. Elven var et hvidt skum
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af alle de tusinde dyrs svommende bevaegelser; som et levende taeppe

gled de mange graabrune rygge under en skov af gevirer över til den

anden bred. Saa snart renerne kom paa land, rystede de sig, og der

stod en straaleglorie om dem fra den drivvaade pels. Nu vi i baadene,

og hundene bagefter i en susende fart; det gjaldt om at komme hurtigt

över og faa samling paa hjorden inden den tog flugten. — Paa en meget

stor vaad myr oppe under fjjeldet fortsattes masrkningen resten af dagen.

Mzendene og karlene maerkede kalvene, pigerne og hundene holdt dyrene

sammen. Hver pige havde sin post i udkanten af flokken.

Medens det nu öste vande ned fra himlen, sprang vi gennemvaade paa

de usikre tuer mellem knshoje vidjer, över huller og sten, ofte i vand til op

paa benene. Det er ingen let sag at holde flere tusinde halvvilde dyr sammen
paa en forholdsvis lille pläds. Pigerne dirigerede hundene med de musi-

kalske kommandoord, som Lapperne bruger under renvogtning. Hundene

stryger afsted i alle retninger; men er der en, som gor noget galt og

bringer forstyrrelse i hjorden, raabes den tilbage med et vrael, som maa
kunne vaekke en dod i den förste sovn. — Naar man har hört Lapperne

arbejde med hjorden, forstaar man nok, hvorfor de ofte har saa svage

og haise stemmer i almindelig tale, det er fordi den bruges över evne

ved renvogtningen, naar hundene skal kommanderes og kaldes tilbage;

det er länge afstande og en utrolig larm stemmen skal gennemskasre

(maaske sparer de ogsaa halvt ubevidst paa stemmen, indtil den for

älvor skal bruges). Den som skal have med rener at g0re, maa dertil

va;rc lynsnar i tanke og bev.negelse. Selv om hjorden er paa flugt,

maa man alligevel benytte ojeblikket og lade lassoen suse, hvis man har

faaet oje paa et dyr, som skal fånges. Slyngernc kastes og slyngerne

rinkes op, parate i haanden til na;ste kast. Der skal samtidig höides

skarpt udkig med hundene, og spejdes efter bestemte rcncr i det myld-

rende virvar. En daarlig eller uovet hund kan bringe stor forstyrrelse ved

i misforstaaet iver at fare goende luidt ind i flokken, hjorden spredcs da

som avner i bla;st, og hunden ovcrd<x'nges med rasendc sk;L'ldsord, skam-

fuld lusker den afvejen fulgt af de vildeste forbandelser og vrede ojekast.

Om der er tid, faar den naturligvis ogsaa Jirygl, naar den har gjort noget

rigtig galt; men förresten har Lapperne den regel, at man maa ikke slaa

og skieldc paa engang, kun én del ad gängen. Man skal nemlig passa

paa ikke at forna;rmc hunden. II vis en cllers dygtig hund foler sig

kr.x-nket över en, efter dens mening, for haard medfart, ha;ndcr det, at

den uden videre sa;ttcr sig og ser paa tingenc uden at rore en taa, hvor-

meget iiusbondcn cnd kommanderer; kun gode ord og venlighed kan da

formildc den, .saa den gcno|)tagcr arbcjdct; men strcjketilstantlen kan

vare intltil et helt tiogn. Nogle Inmde er dovne og gidcr ikke springc,

naar det rigtig knibcr; ;ui(lrc igen er f)'r og flammc-, med skiiiiiendc ojne
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og hver muskel spaendt folger de renernes bevpegelse, og ve den ren,

som bryder ud af flokken, den faar en halsende hund i hselene, som

holder ud til den kan se sit snit og komme föran renen og tvinge den

tilbage; ofte opgiver renen selv flugten og vender godvillig tilbage til

hjorden. Mellem rener og hunde forefalder mer eller mindre alvorlige

skasrmydsler'**. Jeg saa et saadant lille opgor mellem Benno og en stor

rentyr. Benno hörte til i vor nabokote, han var blind paa det ene oje,

stokdov, stumphaiet, tandlos og meget gammel, men det var en hund!

RENER PAA HOJFJ.«LDET

Og havde han kun ét oje, saa havde han det ogsaa med sig; horeisen

var unodvendig. Benno kendte sit arbejde og behovede ingen kommando.

Han var paa faerde först og sidst, skönt det kneb for de gamle ben. Han

valgte sin post lidt höjt, saa han kunde överse den del af hjorden, som

laa indenfor hans raekkeevne; han arbejdede helt paa eget ansvar uden

husbond, og renerne havde respekt for ham (renerne kender hundene og

har mere eller mindre respekt for dem, efter som de er dygtige til). Men
en gäng gik det galt for Benno, en stor rentyr var brudt ud af ringen,

og Benno havde faaet den tilbage; inen i sin tjenstivrighed blev han ved

at g0 og näppe den, til de kom helt hen til hjorden ; herover blev

rentyren fornasrmet, og som et lyn vendte den, tog hunden ind under

sig og gennembankede dens gamle kröp, saa slagene hortes. Stolt gik

tyren derpaa ind i flokken; Benno sagde ikke et muk, men hinkede stille
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hen paa sin pläds. Lidt efter var han i arbejde igen og glemte antagelig

snart det forsmaedelige optrin. I de unge dage var Benno ikke tilfals for

penge; en saadan hund opvejer flere menneskers arbejde.

Da märkningen var tilendebragt, hvilede og grsessede hjorden, hvor-

efter den trak sig över mod den norske graense, fuigt af de vogtere og

hunde, som skulde passé den sommaren över inde i Norge.

m

NV blev der temmelig stille i lejren, maendene og de unge karle var

borte, og en og anden ung pige, d. v. s. alle renvogterne; kun

husmodrene, born og gamle, var tilbage. Kvinderne tog stråks fat paa

de forskellige sommerarbejder, og de havde meget at g0re. —
Det er en nydelse at se lapkvinderne fsrdes i koten, deres bevaegelser

er afbalancerede og smidige. Naar de gaar ud eller ind, holder de

klaiderne sammen om knseene, for ikke at rore ved eller vslte noget.

De er rolige og vaerdige ved alt, hvad de foretager sig; deres haand-

bevaegelser er smukke, enten de vzever baand eller renser tarme. Det er

vel netop vanskelighederne ved at fsrdes i den trange köte paa det

usikre risunderlag, der har hemmet kvindernes ynde, naturligvis i för-

bindelse med skilobning og friluftsliv. Lapperne er smidige og i sjerlig

grad kvinderne; smidigheden udvikles naturligvis og höides vedlige af den

siddende stilling i koten. Nordpaa sidder kvinder og m;end ikke ens;

ma;ndene har benene korslagde under sig, men den stilling indtager en

kvinde aldrig, det vilde stride mod god tone, hun sfetter sig med et ben

til hver side bojet sammen i knaeene og fodderne vendende udad, hvilende

paa saedet — en stilling der kra;ver saa stor smidighed, at den kun kan

crhverves gennem generationer; saaledes kan en lapkvinde sidde timevis

uden at trajttes; hun kan ogsaa sidde med det ene ben lagt ind under

sig eller almindelig paa siedet med begge ben udstrakt; men i regien

indtager hun den ovcnfor bcskrevne stilling, hvor man ser en lille

elegant formet fod stikke ud paa hver side under koften; stillingen falder

hende mcget bekvcm, og hun rejser sig med lethcd. (I de sjdlige Lap-

markcr sidder kvinderne paa samme maade som ma;ndene).

Lappernes kvinder ligger ikke paa den lade siile. De passer deres

hus og deres born med samme omhu som cnhver anden samvittighedsfuld

husmoder, — Först er der de dagiige syslcr som vcdluigning, vand-

harring, kaffekogning og madlavning, saa er der garvning, syning og

.scncspinding; og for den husmoder, som har smaa born, er det sva;rt at

kiare sig udcn pige. Kn familie, som har nogenlunde raad, holder derfor

pige, men pigcn deltager og.saa i renvogtningen, n.iar det gores fornodcnt. —



17

Vedhugningen er ikke noget lille arbejde; det — ligesom vandbaering —
paahviler dog mest tjenestefolkene eller de st0rre b0rn. Birkene skal feldes,

ofte temmelig långt borte, og slajbes hjem til koten, hvor de ophiigges paa

smakko-muorra. Hvor Lapperne Izenge har haft boplads i birkeskoven, er

UNG MAND UDENFOR SI^J KÖTE.
I TR^ET TILH0JRE SES TO MALKEKOFPER OG EN MALLE-COAVGJE

denne naturligvis staerkt udtyndet. Navnlig den gamle germanske skik at

omhugge träset i »baeltehojde», '^ skasmnier skoven ; man b0r dog ikke be-

brejde dem dette for haardt, da Lapperne i dette tilfa;lde, som i saa

mange andre, kun er i overensstemmelse med germansk oldtidskultur.

For0vrigt odsler de ikke med ved, saadan som man i andre skove, hvor

Lapperne ikke kommer, ser tra; ligge og raadne i store mnengder; de tager

alt braendsel med hjem, og om sommeren bra;nder de som oftest kun
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torved, som de omhyggeligt samler. Men her ved Laimo fandtes ikke tor-

ved i nogen naevnevaerdig grad, derfor toges friske birke. — Man siger,

at Lapperne odsler med braendsel, men det er ikke rigtigt. Enhver

forstaar, at om vinteren er en kraftig ild nodvendig, hvis mennesker

overhovedet skal holde ud at leve paa sneen under saa godt som aaben

himmel i al slags vejr ca. 9 maaneder af aaret, og endda finder ingen

odslen sted; de braender ikke ild om natten, og ofte er baalet flere timer

om dagen aldeles minimalt, ja endog udslukket, og kommer nogen da

ind i koten, hiender det ofte, at han siger: «voi, dolates goade dego

jameka goade» (uha, koten uden ild som en dodskote). For Lappen

er ilden aldeles uundvaerlig, rent bortset fra varmenytten; baalet er den

eneste hyggespreder i den paa bekvemmeligheder saa fattige tilvrerelse,

dets levende lyde og urolige lys gor det iinderhoidende: (ilden er som en

god kammerat», siger Lapperne. —
Maden og madlavningen er temmelig ensformig. Paa fastende hjerte

faar baade store og smaa kaffe (uden bröd), saa långt kedlen raikker, to

ä tre kopper til de voksne og én til bornene. Op paa formiddagen, naar

sulten melder sig, spiser hver isaer, naar og hvad han har lyst til af det,

som findes. Er der levnet kod fra foregaaende aften, haenges gryden

med ievningerne över ilden og värmes, det er dog mest bornenes rettig-

hed, da der sjaelden er levnet ret meget. Ellers bestaar dagens smaa maal-

tider om sommeren af soltorret renkod, hvoraf de fede ribben er meget

yndede, man saetter et ribben eller to til ilden, saa det överste fedtiag op-

varmes, med kniven skr;el!es dcrpaa fedt og kod af og spi.ses, tilsidst er benet

saa renskrabt, at hundene knap vi! have det. For eller efter kodet, men

ikke til, spi.ser man smörrebröd (smorret er som oftcst har.sk, da det kun

indkobes en gäng om aaret). Det bredes paa brödet med tommcifingeren

i et temmelig tykt lag. Brödet er uga;ret, mel og vand leltcs sammen

i det store runde tra.-fad, derpaa dannes dcj^kugler af en knythaands

storrelse, kuglen trykkcs ud til en tyk pandekagc, som yderligere i trai-

fadet med h.-enderne dannes til den bliver rund og ret tynd, hvorpaa den

prikkes som en kiks enten med enden af et birkeris eller med roden af

et knippe sammenbundne fuglefjer; kagen Ia;gges paa en hed ja2rnstege-

pande, eller hvor en saadan savnes direkte ned paa gloderne. Den vendes

et par gange, til den er bagt, stilles derefter op mod arnestenene eller

mod et vedstykkc ved ilden, til den er rigtig genncmbagt. Saadant bröd

smager udnn-rket, navnlig naar del er friskt. !> iuisstanden stor, båges

bröd n.x-sten hver dag*". La])pernc siger spogcndc, at den som s])iser den

forstbagte kage bliver fattig, og den .som spiser den sidstbagte bliver

rig; det er analogt metl det ortlsprog, .som siger, at den soni er bcg.erlig

efter fedt og fed mail bliver rentyv.

Dagen igenneni vcksk-r nian s.ialedes med smaa luaaltidcr oi; kade,
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först naar det bliver aften, ha;nges den store kodgryde över ilden. Hver-

anden aften fik vi kogt renkod med fedtet som dyppelse og hveranden

aften vaelling; til denne skaeres kodet i smaastumper og koges i vand

med en kop risengryn, og hvis det kommer höjt en haandfuld rosiner i.

Det h.Tender jo nok, at kodet maa lyskes og skrabes for maddiker, inden

det kommes i gryden, men saadan hen paa sommeren kan det kod, som

har ligget frosset hele vinteren og först til foraaret tages frem, ikke v.nere

helt friskt. Det er det Lappernc kalder ^oas/e bierggo (gammelt kod).

BR0DBAGNING I KOTEN

Dette gaelder dog kun kogekodet, halskodet f ex., som har vaeret gemt

fra vintermaden; det egentlige goikkc bierggo, torkod, som gennemtorres

i solen, er aldeles friskt og velsmagende, og saasnart man naar aiigiist,

september maaned, begynder de saa smaat at slagte, og der er ätter ferskt

renkod i gryden. I sommertiden er maden altid tarveligst hos Lapperne,

nu siden den rationelle malkning af renerne er hört op. Lidt fersk fisk

kan nok en og anden gäng bringe lidt afveksling, men fisk er egentlig

meré vintermad. Om en fj^eldlap fisker lidt om sommeren, da saltes

fisken og gemmes til vinterforraad, paa hvilken tid den er almindelig

frokostret eller mellemmaaltid i stedet for sommerens torkod.

Madlavning er dog ikke det som tager en lappisk husmoders meste



tid, da alle voksne mennesker i koten ligefra husbonden ned til tjeneste-

folkene og seks- syvaars born har fri adgang til alle madvarer, og til-

bereder selv deres smaaretter efter smag og appetit. «Jeg kan ikke lave

mad til dig>, sagde Sara, naar jeg af misforstaaet beskedenhed bad hende

give mig, hvad jeg skulde have, «hvordan kan jeg vide, naar du er sulten

og hvad du har lyst til». Dagens hovedmaaltid, om aftenen, tilberedes

SKINDBEREDNINC
DORKN KR SI.AAKI TU-llAOE, 1'IGEN SIDDEK l'AA Il/KRllMEl)

(x; IIEHANDLER SKINDETS K0I>SII>E MED SKRABEREN

hovedsagelig af manden, han parterer kodet og laegger det i grjdcn; i

gammcl tid var madlavningen helt mandens arbejilc, i hvcrt fald alt, hvad

der angik kodet."

Men selv uden altfor megen madlavning har de lappiske kvindcr fuldt

op af arbejde, de smaa born skal passes og helc husstandcn skal höides

i kl.edcrnc, baadc familjen og tjcncstcfolkcnc (livis lon endnu her nordpaa

mest bestaar af rencr og kla:dcr). Og da do flcste kl.x-dcr gores af skind,^-

blivcr garvningcn et stort arbejde. Til garvningen briiges mest vidjcbark,

men til i)arl<ning af ti-ltl.erred og grove skinii som koliudci l>niges birke-



bark. Kohiider kobes af bonderne, og de bruges kun til underdel i

somniersko, da de er sjerlig sterke at slide paa, men eliers til alt andet

bniges renskind. Til syning af de mange skindklaeder og andre säger af

skind bruges udelukkende senetraad, som det ogsaa er kvindernes arbejde

at spinde. — De torrede sener-' bankes med bagen af en okse, hvis de

er af gamle rener og haarde, derefter spaltes de ved at rives med haenderne

til grove strenge, og nu begynder den egentlige spinding; de findeles

yderligere, viedes og traäkkes jasvne med tsenderne, til de har naaet en

passende finhed, saa tvindes de med haanden mod knset, og traaden

0ges, til den er läng nok, hvorpaa den laegges dobbelt og tvindes samnien

mod kinden med hojre haand. Den kan spindes fin og hvid som en

silketraad og tyk og grov som seglgarn; den groveste traad bruges til

syning og lapning af sko.

I foraarstiden naar barken er let at losne, Isegger man de groft spaltede

sener i et lille barkhylster, som tages af en tyk vidiestamme; de höides

deri passende fugtige (senere naar man ikke har barkhylster fugtes sene-

traadene med vand og tegges i en klud). Efterhaanden som traadene

spindes faerdige slaaes de i lokke om barkhylstret. Forraadet af spunden

senetraad opbevares i et lomskind. Der bruges megen senetraad, og

den er kvindernes arbejde i »ledige» stunder, naar de gaar paa visit

hos hinanden og paa regnvejrsdage, hvor man intet andet kan foretage

sig (i lidt aeldre tid spandt kvinderne megen senetraad under renvogt-

ningen). — En regnvejrsdag kan vare hyggelig; saalaenge man sidder lunt

og godt er det rart at hore regnen prikke paa teltdugen. rogaabningen

bliver daskket-* saa tset, ilden taaler, det giver et behageligt halvmorke,

som ikke er uden en vis charme; mindre charmerende er naturligvis

rogen, naar den udenvidere slåar sig til ro inde i koten, og alle graeder

og hoster. Nabokvinderne kommer paa visit med deres senetraad og

bliver siddende en stund, kaffekedlen er stadig varm, og passiaren livlig.

Kvinderne er kvikke indbyrdes, humor og rappe svar har de alle, ligesaa

bornene; derimod er de mere tause, naar maendene er tilstede. — Men
som dagen lider, og regnen bliver ved, svinder hyggen, visitterne herer

op, enhver maa se at hytte sig og sine hjemme saa godt det läder sig

g0re, ilden lurer og ryger uden at brsnde, kaffekedlen staar köld og tom

i boa§§o; viddet er brugt op, teltdugen holder ikke vand laengre, tung

og vaad haenger den paa telttraeerne og drypper ubarmhjertigt överalt,

kun den plet man selv sidder paa er tor. Det er umuligt at arbejde

mere, alt er vaadt og mörkt; gulvrisene glinser af va;de, i madgryden

staar en pyt regnvand, sovesagerne bag én bliver vaade, og nedad ens

ryg oppe fra nakken siver melankolsk draabe efter draabe.

Forresten skifter vejret utrolig hurtigt heroppe. En dag var det kvaelende

varmt, men henimod aften blev det pludseligt koldt og hele landskabet
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alle former og uhyggelige farver laa og ulmede cg bovnede, som kogte

de op af en forfa;rdelig kedel. Koten og de nasrmeste omgivelser laa

klart og skarpt afguenset i alle disse tykke dampe, som en oase i helvede.

Helvede maatte man téenke paa, for det var ved solnedgång, og skyerne

fik brandskser fra solen. De gled över og under og bag hverandre, skif-

tende fra sort og graat til det vildeste ildrodt, det var, som saa man ud

över endelose sumpe og ned i bundlose afgrunde, og ild var der över-

alt, det blev naesten jengstende at vsere paa denne lille plet, som ene

var beboet i en uddod verden, hvor alligevel alt ondt var i bevzegelse.

IV

F0RST i juli blev koten flyttet et stykke for at faa mere l;e. I god

tid maatte man vajre forberedt paa efteraarsstormene; derfor byggede

hver isaer et hegn af birketrser om sin köte i et par meters afstand, et

slags gserde af stämmer og grene nsesten ligesaa höjt som koten. Det

lunede ganske vist, men smiikkere var det, da man saa den gråa köte op

mod fja;ldet; det kluntede, grove g.Terde skjulte koten med undtagelse af en

bred indgang föran doren. Gaerdet brugtes ogsaa til at hsnge alle miilige

ting paa. Naar det ikke regnede, lagde man sine sovesager der ud paa

hver morgen og tog dem ind igen hver aften for solnedgång. Lapperne

lufter deres sovesager hver dag hele aaret rundt, naar det ikke ligcfrem

er uvejr; om vinteren maa man ofte banke sneen af, for man tager dem
ind. Sovesagerne er derfor altid friske, hvilket Lapperne sretter stor

pris paa, (desudcn medforer vinterudluftningen ogsaa den fordel, at de

eventuellc »indbyggcre» fryser ihjcl), helc deres ungdom sover de jo som

renvogtere udc i frisk luft, og i koten er ventilationen upaaklagelig, deres

lugtesans er derfor fin, og ilde lugt generer dem ikke saa lidt. Dette

lyder maaske som en underlig paastand, da man altid horer om »laplugt»,

og at de forpester luften, hvor de kommer ind. Det de lugtcr af er

trän, som de smorcr deres pel.se ind i, og den tj;eresmorelse, de bruger

til skoene. I koten m,-Erkes denne lugt af smurelse ikke mcgct paa

grund af luftens stadige förnyelse, men i et lukket rum virker den hurtigt

ubehageligt, saa endog Lapperne selv generas cleraf Jcg hortc en dag

en Lapkone sige, at hun ikke kunde spise kogt silii, fordi lugtcn luindcdc

hende altfor levendc om skimlsmorelsc.

Det er heller ikke rigtigt, naar man mcncr at Lapperne er urcnligc

baadc med dem selv og deres mad. Den vigtigstc ankc mod deres mad

er den, at der findcs rcnhaar i alt, hvad man faar i en la|)kotc, selv i

bröd og kaffe for ikke at Uile om kod, blodpolsc og ligncndc; men tlcn
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som kender lidt til forholdene ved, hvor uiindgaaelige renhaarene er, alle

er pelskla;dte og renhaar losner let, renhaar findes överalt; paa det punkt

er der ikke andet at gore end at sige som Lapperne: »Renhaar er ikke

snavs, alt paa en ren er rent». Men hundehaar eller menneskehaar, om
et saadant skulde findes i maden, opvsekker deres vaemmelse i samme
grad som hos os. Skal en lapkone til at aelte dejg, vasker hun altid

sine haender först. At maale deres renlighed med vor gaar dog selv-

falgelig ikke an ; hos dem regnes det f. eks. til renlighed, hver gäng

man har spist at rense trzefadet med en bojet pegefinger og slikke

denne ren, saa ingen madlevninger bliver tilbage — dette er dog kun

analogt med, at vore bönder slikkede skeen efter maaltidet og satte den

op paa sin pläds i Isederstroppen paa vjeggen ; Lappen stopper sin

slikkede ske i barmkl^de - lommen. Madgryden vaskes dog i kogende

vand for brugen hver dag, og om sommeren bliver kopper og lignende

vasket af i varmt vand. Om vinteren, naar de mange kuldegrader faar

vandet til at fryse mellem fingrene paa en, er det let forstaaeligt, at man
sparer paa vandet lidt mere, end almindelig renlighedssans finder tilraade-

ligt. Den personlige renlighed er naturligvis ogsaa störst om sommeren,

men forresten forsommes den hverken sommer eller vinter i saa hej grad,

som de fleste tror. Alle yngre Lapper vasker gaerne ansigt, hals og

haender en gäng om dagen, og altid med varmt vand og sasbe; som

haandklaede bruges en tilfaeldig klud eller hjornet af det halstorklaede,

man har paa. I almindelighed vasker man sig midt paa dagen ; naar man
vasker sig om aftenen, »kommer haren og slikker en om natten» (den

hvide polarhare er for Lapperne et slags symbol paa renlighed). De som

gaar med skjorte, skifter den ret ofte, men det tor jeg dog ikke paa-

staa sker udelukkende af almindelige renlighedshensyn, det er naermest,

naar indbyggerne bliver for generende. Om vinteren laegger man sit

skifte-toj ud til frysning og om sommeren koges det. Jeg har ogsaa

set en faareskinds inderpels vaere bundet efter en pulk i raiden-' for

at rense ulden; efter flera flytninger blev den ren og hvid af den stadige

gniden mod sneen. —
En dag roede jeg med et par pigeborn över til en lille o i soen med

nogle gedekid, som skulde vaere der om sommeren. Vi byggede af store

grene og graestorv en köte til dem, hvor de kunde soge ly for uvejr og myg.

Vejret var stille og varmt, og paa hjemturen lagde Inga naet i soen.

Fjaeldlapperne fisker ikke ret meget, nybyggerne ser skaevt til det, de

vil have fiskeriet for sig selv, og da Lapperne helst vil leve i fred og

god forstaaelse med andre mennesker, driver de ikke fiskeri af nogen be-

tydning, skönt de har lovlig ret til soen; hellerikke har fjaeldlapperne

videre tid til andet end at passé deres renvogtning.

De köer og geder, som en del Lapper har, gaar i skoven om dagen,



og om aftenen kommer de af sig selv hjem til malkning, naar pigerne

lokker paa dem ved syngende at raabe deres navn og kalde. Der taendes

store rygende baal ude, og köer og geder stiller sig drovtyggende i

rogen for at blive malket. Trods rogen kan koerne ailigevel vsere daek-

VEU STYREAARKN

kcdc af et t;Et lag myg, hvorfor en lielc tiden maa staa og strygc myg-

genc af, mcdens en anden malker.

Rogen fra baalet driver ud över soen og laeggcr sig som en stor sky-

bolge aidelcs ubeva-gelig. Myggcne opfylder den stillc luft med deres

skarpe svirren.

Maiikcn, som Lappcrnc faar nf gederne, tilbereder de paa sannne maadc

som rcnmxik, saa vidt det läder sig gore; de laver smaa öste, der spares

til . kaffcsiil .
»^ ved mcrc festlige Icjiigheder, f eks. naar nian vil trakterc
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gaester; storsteparten genimes dog til vinterkaffen. Der laves ikke saa

mange, at de kan anvendes til Veclling og andre osteretter^' som for i tiden,

da renmalkningen dreves rationelt — en husmoder kunde dengang lave

seks til ti store öste om dagen i malketiden. Ostevallen indkoges, og de,

som har en ko, blander vallen med komaelk; i den brune grod, myseosten,

som da fremkommer efter mange timers kogning, rores et par haandfulde

mel , og naar den er afsvalet , kommes den i en talmas (renens net-

mave) og opbevares ligesom de andre öste til kaffesul om vinteren. Vokser

syre (rumex acetosa) i naerheden, plukkes den, koges med sin egen saft

og blandes i passende maengde i denne cokkodak, hvilket g0r den mere

'<varmende». Syre voksede ikke ved Laimo, men da Sara sammen med
en del andre Lapper havde vaeret til Ijestadiansk bonneuge övre i Kaise-

pakte laplejr, kom hun og flere af husmodrene hjem med en vseldig saek

syre paa ryggen, som de havde plukket derovre; den blev stråks renset

og kogt. — Elle havde vaeret med, og hun havde en stor buket til mig,

sammensat af bregner, ron og saadanne blomster, som ikke voksede i

vor nterhed. Lapperne ssetter ellers ikke pris paa blomster, alt er for

dem <i.rassei>, grass; men bornene havde set, at jeg bröd mig om blomster

og af og til plukkede.

Gedemslken brugtes ogsaa til kaffemaelk, den kogtes for hver gäng

og kom varm i kafifen i ret stor maengde; da kaffen var staerk og ren,

forhojede det kun smagen. Komaelken brugtes- til at blande i ostevallen

og til tykmaelk; den sidste med floden paa var en stor delikatesse,

som dog mest fortaeredes af bornene, da enhver havde lov at «tage

selv». —
Bornene hos Lapperne har i det hele taget store rettigheder og ube-

graenset frihed og faar saa godt som ingen direkte opdragelse, de er jo

ikke som born i vört samfund udsat for mange slags paavirkning, men
ser og horer kun hvad deres eget er og laerer det ligesaa selvfolgeligt

som at spise og gaa. Lapperne er derfor kede af at överlade deres

born til fremmed paavirkning i de foreskrevne skoleaar, Baade foraeldre

og born foler det som en stor uret og sorg, naar de maa skilles, fordi

skolen kraever det. — Bornene forer ogsaa en herlig tilvaerelse hjemme,

som man nok kan forstaa det er svaert at förlade. Saa snart de er saa

store, at de nogenlunde kan klare sig paa egen haand, sporger ingen

efter, hvorhen de gaar eller hvad de tager sig for, sulten skal nok drive

dem til koten i rette tid. I timevis kan de lege med smaasten, som de

finder i baekken, det er deres renhjord. Elle og den jsevnaldrende Anne
fra nabokoten havde mest deres legeplads oppe paa en flad klippeblok i

naerheden; der laa fuldt af de brogede smaasten i en vis orden, der

havde de deres dukker, som de lavede selv af klude og ligesom andre

born syede klaeder til, af samme snit som de selv brugte, de lavede
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smaa lapvugger og pulke til dem, ja udstyrede endog dukkerne med

lasso, rentomme og madsa:k. Timevis laa pigebornene deroppe i det

värme solskin med deres skatte; idyllen kunde jo nok sommetider for-

styrres af kaade drenge, men bornene maatte altid selv udfegte deres

stridigheder og klare de indbyrdes forhold. Sommetider strejfede de paa

egen haand vidt omkring långt fra koten, det var navnlig i baertiden;

rif.KlKlRNKNES l.KC.Kri.AIi:

men deres frav.xTclse bckymrede ingen, de skulde jo Irere at orientere

sig i skov og fj.x"ld. Urcngcncs mest yndede bcsk.uftigelse var naturligvis

at kastc med lasso, livilket pigerne forresten ogsaa ovcdc sig i. De

kastade i mangel af andet efter traistubbe og buske eller efter hinanden,

den som skulde agerc ren holdt da begge h-x-ndcr oji ovcr hovcdet som

rcntakker — eller om et lille gcvir var ved liaanden, holdtes det op for

pandcn, og saa afsted i luh, til lassocn suscde og det fangcdo dyr spr.x-l-

Icdc i vild modstand.

I almindclighcd gik lassokastningen dog mest ud ovcr hundcnc,

hvis der blandt dem fandtcs en saa fredsommclig , al den fandt
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sig i at blive kvalt en snes gange i lobet af dagen. Kun en af vore

hunde var saa elskelig, det var Ingas Rill; han havde vädret med
Biettar inde i Norge paa renvogtning, men det passede ham ikke at shde

derinde under en anden husbond, derfor kom han hjem igen en fjorten

dages tid efter afrejsen. En skonne dag smog en lille mager og trset

hund sig ind i koten og lagde sig ned i loaiddo; den modtoges af de to

hjemmevaerende kammerater med stor glaede — först saa de forundrede

ud, saa slikkede de ham i hovedet og lagde sig ned föran ham, ivrigt

logrende. Sara nasnnede ikke at skaende, da hunden saa saa elendig ud

;

hun satte mad for ham og undredes blöt över, at han havde kunnet

finde vej hjem över store elve og bjerge, da han paa udfaerden havde

haft baadskyds med renvogterne flere mil. Der var jo ogsaa det und-

skyldende moment, at han vilde hjem til sin rette ejer, Inga. — Hvis

bornene plager hundene altfor galt og de voksne ser det, faar de dog en

förmaning om ikke at vaere haarde mod hundene, og formaningen hjelper,

i hvert fald i ojeblikket. Eliers er lydighed ikke en dyd, bornene er

i besiddelse af; de gor kun hvad man beder dem om , hvis de har

lyst til det; egentlig uartighed og opsstsighed straffes alligevel lejlig-

hedsvis med en korporlig revselse paa det ssedvanlige sted. —
Bornene tages dog tidligt i arbejde til hvad som angaar renerne, det

behöver man nemlig ikke at bede dem om, dertil har de altid «Iyst».

— For en flytning gaar de med ud til hjorden, naar den ikke er for

långt borte, for at hoIde traekrenerne efterhaanden som de indfanges og

siden hjslpe at lede dem hjem til koten; er der en gammel tam trjekren,

faar de ogsaa lov til selv at kaste lassoen paa den. Saadan en tiaars

dreng med lasso paa og et stort bundt rentommer om skulderen paa vej

til renhjorden, han er ikke saa lidt «stor», og ikke mindre, naar han

kommer dragende hjem med en läng raekke rener efter sig og siden

hjselper med forspjending o. s. v.

Om nu ikke skolen kom og gjorde afbraek 3—4— 5 aar i denne

tilva;relse, da vilde bornene meget for kunne vaere til virkelig nytte

ved renvogtningen , end nu er tilfaeldet. Det er derfor ikke noget

helt lille indgreb , skolen gor, og et stort ansvar , den paatager sig

ved at rive bornene fra foraeldrene i saa läng tid. Disse er ikke

alene urolige for, at bornene ikke bliver passede godt nok hos de

fremmede mennesker rent legemligt; men de er bange for, at bornene

ikke skal vaere de samme, naar de ätter vender tilbage til fjaeldlivet.

Meget ofte kommer de hjem med tuberkulose og har en kort levetid for

sig — dette hsnger vel for en stor del sammen med övergången fra

Lappens staerke kod- og fedt-diaet til bondens tarvelige levemaade, men
selv om det i mange tilfaelde ikke gaar saa sorgeligt, er det alligevel

ikke godt for en fjseldlap at faa et bondebarn hjem istedetfor det lap-
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barn, han sendte ud. Mellem lO og 14 aar er sindet modtagelig for al

paavirkning, der lasres let og giemmes let. Den tre maaneders sonimer-

ferie hjemme i koten kan långt fra opveje de ni maaneders bondeliv (alle

svenske skoler har 3 md. sommerferie), navnlig da foraar og efteraar er

den tid, hvor Lappen har mest arbejde, altsaa ogsaa den tid, hvor de

haardest traenger til hjselp, og hvor b0rnene har bedst lejlighed til at ove

sig i alt horende til deras fremtidige virksomhed. Resultatet bliver da

oftest, at barnet er udygtigt til alt sit arbejde efter skoletiden, kan van-

skeligt orientere sig i fjjeldet, kender ikke renernes udseende i saa hoj

grad som det er nodvendigt, har ikke slassohasnder» o. s. v.

Men alt dette kunde vel endda Isres igen, om blöt lysten til fjaeldlivet

var bevaret — og her ligger sägens ksrne; det er den, som altfor ofte

er gaaet tabt; de unge har faaet smag paa bondens mageligere og dog

mere ansete tilvsrelse imod fjxldlappens anstraengende og foragtede

liv, og mange gaar ikke tilfjjelds mere, men holder til nede i landet

levende af tilfaeldigt arbejde. Saa sidder foraeldrene oppe i fjzeldet be-

rovede bornene og den bedste arbejdskraft; med uro ser de alderdommen

imode. En Lap kalder sig « fattig v, naar han mister sine born. De mest

genuine af de unge kommer naturligvis temmelig uforandrede tilbage og

optager deres gamle levevis, men risikoen og tabet ved de mange åars

skoletid er for stort til, at renskotselen og lapkulturen kan basre det i

laengden. — De boglige kundskaber, som lapborn behöver, kunde de faa

gennem ambulerende skoler i fjzeldet. Ingen kan sngstes for, at deres

kristendomskundskaber ikke skal blive holdt ved lige, den sorger de iassta-

dianske prsedikanter for og alle de mange missionjerer, som stadig rejser

iblandt Lapperne.

V

JEG var ved at sy minc lapki.-eder, og om lördagen skulde nogct proves,

men det kunde ikke ske i koten, hvor man hvcrt ojeblik kunde blive for-

styrret af besogende. Saa fik jeg Inga til at gaa med op i skoven. Deroppe

paa en flad klippeblok foregik provningen under stor muntcrhed. Inga,

som ikke syntes, at förändringen fra «fr0kenkUL"dcr» til lapkl;x;der var

til min fordel, sang: tDimag don Icgjik dcgo ga;sse-lodde, dal don laek

dego boarcs dorkka», i fjor du var som en fugl om sommcrcn, i aar du

er som en gammel (inder)pels.

Aftcnen var lys og km, og det var lördag. Inga var facrdig med

sin vedhugning og jcg med min syning; vi havde ingen hast, men

drev langsomt og i godt humor ned gennem skoven. Pludselig stånd-

.sedc Inga og lyttedc, hurtigt hviskcdc hun : «Dct er Jouna og Heikki,
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som er oppe efter ved, nu har de hart os». Der lod en blad lokketone,

og långt föran saa vi to rade huetoppe lyse mellem birkene. (For ung-

dommen i fJEeldene gaelder det om at benytte lejligheden til kurmageri,

naar de tr^eftes ude. Da deres leg er ret haandgribelig, rene brydekampe,

er koten med de mange uvedkommende mennesker jo ikke det heldigste

sted). Inga stod stille et sekund, saa sprang hun med et lydlast szet om
bag naermeste trse for at skjule sig. Hun saa skraat op paa mig med

et stort smil, de hvide tasnder lyste i det granne morke under traeet;

hendes vidaabne ajne glimrede. Nu lod lokketonen nasrmere. «Kom»,
hviskede Inga, og med et par lette spring var hun skjult mellem nogle

buske, hun dukkede ned og blev lille som en harekilling, der gemmer
sig i höjt grjes. Hun holdt vejret og lyttede efter sine forfolgere, men
ikke en lyd forraadte hendes skjulested; de tabte sporet og opgav sag-

ningen. Da de var borte, rejste Inga sig og listede paa sine blode sko

frem mellem birkene. Snart var vi i kanten af skoven, ude i lyset, og
et ojeblik efter hjemme ved koten. Oppe i skoven faeldede Jouna og
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Heikki traeer, saa okserne klang. Vi smilte et lille forborgent smil sammen

og gik ind i koten til ilden og den dampende kodgryde.

Saa ung Inga var, saa havde hun dog allerede et ur ! det vil sige, en til-

beder. Naar en karl synes om en pige, giver han hende smaagaver, fa;stens-

gaver (gilhe) , de bestaar for det meste af halstorklaeder — ofte af

silke — smukt forkla:detoj , en solvske — (altid af de gammeldags lappiske

med kort skaft, som guldsmedene i byeme deroppe laver specielt til

Lapperne) — en solvring med «lov» (disse solvringe er dog nu meget for-

UNliK LAl'1'KK I KOTEN, DKN \l)KK»lh »lliliKK MKI) IIUN Dl.ll V A1.1'KN

trjengt af de sasdvanlige glatte guldringe; en forelsket ka;restc eller ung

regtemand kan give sin udkaarne en 3—4 saadanne ringe, men hun gaar

dog kun med én af dem). Det er ogsaa kommet meget i brug at give

et ur i fjLStensgave ; man ser derfor ofte en ung mandlig Lap forsynet

med et lille dameur, som han selv brugcr, indtil han faar anvendelse for

det som gilhe; det er altid rart at have gaven parat, en fj.uldlap kan jo

ikkc hvad ojcblik lian vil gaa til en urmagcr og kohc et ur. Men fordi

en pige modtjigor gavcrnc, er dog intet afgjort inielieni dem; hun mod-

tager gavcr af alle sinc fricrc og er ncppe s;crlig knibsk överfor nogen

af dem; .saa kungc hun ikke har valgt en for älvor, diittclas irgi:;c (ancr-

kcndt k.trestc), har hun sin fuide frihed. — l'';estcgavcrnc genimcs allo

omhyggcligt i |)igcns lille lirn;.;rl niaicdc, ja-rnix-sla^nc kisle, kun uret
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gaar hun med, om hun er heldig at have faaet en saa dyr ^ave. Senere,

naar hun har truffet sit endelige valg og gifter sig med den udkaarne,

faar alle de andre bejlere deres gaver tilbage ; de forsmaaede forsoger saa

med de samme gaver lykken hos andre piger. — Det er dog ikke alle

de forsmaaede, som tager sägen saa roligt. Det er ikke ualmindeligt at

haevne sig paa pigen og hendes fremtidige mand ved at draebe hendes

rener — medgiften; indtil hundrede rener kan paa den maade miste livet.

— Der er ingen överflöd paa unge piger hos nomadelapperne, det regnes

derfor altid for noget af et held at faa en kone.

Hos Lapperne er boans bardnc (en gammel ungkarl) hellerikke

videre anset, han regnes ikke helt saa meget som en gift mand — «boares

bardne borra dikke» (bider liisene), han er en saa saer fremtoning at

han «baldda haestaid» (skrsemmer heste, Lapperne har megen respekt for

en hests storrelse og styrke). Det er meget sjaeldent, at en pige förbliver

ugift blandt nomaderne; jeg har kun kendt to, hvoraf den ene var vanf0r

— Lapperne er meget bange for arvelig vanforhed — og den anden

epileptiker; den sidste var baade kon og dygtig, men man sagde om
hende, at hun selv ikke vilde gifte sig, hun vilde ikke resikere at faa

svage born og at plage en mand med sin sygdom. —

Ingen kan taenke, hvor en lapkote er smuk og hyggelig lördag aften.

Alle de gamle birkeris ba;res ud og brzendes (de brsendes aldrig i koten),

og er der for megen aske i äran, löftes stenene, og asken graves bort

og basres ud, derpaa la;gges stenene igen i orden. Friske birkekviste

bentes i store knipper fra skoven, og naar de er lagt paa jorden derinde,

straaler koten grön og festlig. Det er meget yndet at laegge enebserris

i boasso under kogekarrene, da de holder sig gronne hele ugen. En
nydelse er det at rede lejet lördag aften og laegge sig paa alt det fine

lov, som dufter af skov og er svalt at fole paa; hvad gor det, at smaa

gronne larver kravler om överalt. Og man vaagnede med sondagsstemning

om morgenen i den lyse, rene köte, naar Sara vaekkede en med sit venlige

:

«likka bajas, juga kafte» (staa op og drik kaffe). Men friskheden gaar

hurtigt af koten, hvis der tilfseldigvis skal vaere bonnemode. Saa kommer
de finske nybyggere fra Kattuvuoma, de sidder det meste af sondagen og

ryger pibe og spytter i birkerisene. Og naar de er borte, er sondagsglansen

gaaet af koten. En sondag var der laestadiansk bonnemode i en nabokote.

De bad mig gaa med, hvad jeg ogsaa gjorde, skönt jeg intet förstod af den

länge prseken paa finsk, som en af nybyggerne laeste op siddende paa

en lille lav kiste. Solen skinnede stjerkt ind gennem rogaabningen. Paa

det gronne lovgulv sad andaegtige Lapper. Koten blev efterhaanden prop-

fuld, born og hunde gik ud og ind under teltdugen hvor som helst,

men tilsidst blev pladsen saa kneben, at born og hunde holdt sig udenfor.
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Kvinderne var sondagsredte og i psene klasder, maendene ligesaa. De unge

piger med deres runde värme kinder og de mange gule og rode farver i

klaedeme sad taet sammen i klynger paa to og tre og lignede modne aebler

mellem grönt lov. Solen strommede ned över deres pande og hoje kind-

ben, hvorved de nedslagne ojne og underansigtet fik värme skygger. De

LAl'1'lnE I SOMMKKDKAt; I. 1 Kl 'Mm lUM.KN

smaa hojvristede, ankelsmalle fodder i de glatsiddende, blode skindsko

havde de trukket op under sig, saa kun foden var synlig. Den smi-

dige veghed i kroppens sammcnbojede still ing var fuld af ynde. —
En ung kone sad med sit barn ved brystet, men da det begyndte at

gr.x-de, gik hun for ikke at for.styrre de andres andagt.

Incicrligt og tungt i^stc den alvorligc bonde L.ustadii pra:kcn op af bogen,

som laa paa lians kn.t. Da lian iangl om liengc var fx-rdig, liikkcde lian

bogen og sad ubev;egelig i noglc niinutlcr, riiiiisi-lig big>niltc <let at
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traekke krampagtigt i hans ansigtsmuskler, han blev braendende rad — saa

styrtede taarerne ned över hans kinder. Han begyndte at hulke og anraabe

t-Juinala^. Alle de andre sad tavse, ligesom ventende, med nedslagne

0Jne. Saa begyndte de gamle kvinder at hulke paa samme krampagtige

maade, jamrende raabte de til Gud. Nu smittades efterhaanden alle,

baade unge og gamle, ma;nd og kvinder. Den fredelige solskinskote

forvandledes i lobet af nogle minutter til et pinefuldt sted, hvor menneske-

sjffile gennempiskedes af anger, angst og syndefolelse. Ma;nd og kvinder

hulkede og vuggede överkroppen frem og tilbage. Saa rejste de sig paa

knaeene og omfavnede skiftevis hverandre under gra;dende anraabelser.

Fast omfavnede med hovedet mod hinandens skuldre svingede de som

traeer i storm. «Adde andagassi Ibmel», Gud tilgiv! lod det i alle rytmer

og tonearter. (Enhver har nemlig sin egen bestemte rytme og « melodi»,

jeg har hört dem ligefrem ove sig paa den i nogtern tilstand, og uden-

forstaaende genkender paa »melodien», hvem det er som hulker, selv om
der er hundrede i ekstase paa én gäng). Skönt jeg knap förstod et ord

eller begreb hvad det egentlig var, som gik for sig, smittede den almin-

delige nerv0se ophidselse, jeg fik gysninger og maatte gaa ud. — Der laa

det sondagsstille landskab i fred og hvile, mens den lille gråa menneske-

bolig ska;lvede og vilde skrig derinde skar gennem stilheden ud över

fjaelde og odemarker; der var långt til Gud i den hojeste himmel, der

skulde raabes af al evne for at blive hört og" faa tilgivelse deroppe fra,

derfor tiltog det grufulde kor i vildskab og styrke. — Ekstasen kan vare

to-tre timer, indtil de er aldeles udmattede — det haender endogsaa, at

en og anden besvimer. Men kraefterne ophja;lpes hurtigt ved den stasrke

spisning og kaffedrikning, som folger umiddelbart efter. Og snart er al

ydre mindelse om hvad der er foregaaet udslettet af ansigterne. Maendene

taender piben, og passiaren gaar, som om der intet var hsendet. Og
sondag eftermiddag er man saerlig taknemmelig for en smule adspredelse,

da man intet som helst maa foretage sig, som kan lignes ved arbejde.

Der er mange straenge regler for hvad man maa og ikke maa paa hellig-

dage. Man skal helst l^se i « bogen», men det er langtfra alle, som kan

og gider hengive sig til den beskseftigelse ; saa traeder passiar og kaffe-

drikning i stedet. Man maa hverken sy eller flette uldgarn eller spinde

sener. Man maa ikke bruge skarpe redskaber, som 0kse, kniv eller saks,

men efter kl. 6 er alle forbud haevede, helligdagen er förbi.

Först i avgust begyndte rener og renvogtere at komme tilbage fra

Norge, koten var ofte fuld af ungdom, som forslog fritiden med ska^mt

og smaa adspredelser; nogle talte om hjorden og deres sommeroplevelser,

andre sad og skar ren-oremarker i birkebark, nogle ovede sig i skrive-

kunsten ved at snitte ildrageren -'* glat paa den ene side, og skrive paa

den hvide flade med en stump blyant, eller ogsaa brugtes den indre fine

3
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birkebark i stedet for papir. — En sondag eftermiddag efter bonnen for-

slog de tiden med at \xse i de boger som fandtes, mit lille förråad ibe-

regnet, én laeste finsk, én havde faaet fat i en lille lappisk bibelhistorie,

én laeste salmer. Biettar spiste og Nikki selv sov i skindene. Der kunde

altsaa have raadet dyb stilhed, hvis de ikke netop havde Iffist höjt alle-

sammen

!

Henimod aften kom en del trosbrodre fra nabolejren ind for at tage

afsked, koten fyldtes paa et ojeblik til traengsel, idet de alle tog fat med
omfavnelser og bonner. Nogle stod oprejst med hovedet helt oppe i

rog- og dampringen — madgryden som var h^ngt över ilden kogte

stjerkt. Det tog läng tid, inden hver isjer var naaet omgången rundt.

Efterhaanden aeggede de hverandre op til formelig liikiituksia'-^ med raab

og graad. Den eneste iianfaegtede var Nikki, som nu var fserdig med
SGvnen og meget ivrigt sad og rutschede med en läng ladestok for at

rense sit mausergevaer, de mange omfavnelser generede ham aabenbart

ikke saa lidt; han gengjeldte hverken med favntag eller ord, da han ikke

delte deres religiositet, men havde hele sin opmzerksomhed ved rensningen

af bossen. — Imidlertid benyttede hundene sig af den almindelige optaget-

hed til at stjaele i boaääo, noget som ellers ikke kunde falde dem ind,

naar der var folk i koten. Men naturligvis forligedes de ikke om rovet

og geraadede udi det vildeste slagsmaal, hvilket ufejlbarligt vilde havc endt

med svedne pelse og brandsaar, da kampen foregik paa randen af det

store baal, hvis jeg ikke havde grebet ind med de bare naever og en

kaep. Scenen var grotesk: de mange menneskers graad og anraabelser,

hundenes vilde goen og slagsmaal, det spragende baal, den boblende,

dampende gryde, som hvert ojeblik kogte över, da ingen passcde den.

Selve koten ligefrem rystede af de st;erke lyde og kraftige beroringer.

Religiositet kan ytre sig paa ma:rkelige maader.

VI

LAI'1'EKNK iiavdc ofte a;rcndc til stabiircnc i Kaltuvuonia, og naar det

-/ var godt vejr, gjorde de unge g.trne hinanden selskab Kn gäng,

da vi skuldc hjcm, fyldte vi to baade. — Det gik livligt til paa soen i

den stille, lyse aftcn. -— De langc elegante baade skar en skummende

kolvand.sstribc efter sig; der blev roet om kap; den ene b;uid roetles al

piger med en mandlig styrer, i den anden baad var to mandligc roere,

mcdens en pige havde styreaaren. Der var hyide pelse, blåa koftcr og

mange rode farvcr i huer og torkl.i-iicr, de glade, bnine ansigtcr og

niorkc ojnc straaletic i aftcnsolen, alle bcva-gclscr og farvcr llinireile i
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vandspejlet. Kurniageriet var i fuld gäng, og det giver sig kraftige ud-

slag hos Lapperne. Pigernes styrmand blev hålet fra dem över i den

anden baad, de roede hinanden saa nser, at kun det yderste aarepar

kunde benyttes, og der toges livtag över railingen, der kaempedes med

aarer og vand, saa sprojtet stod höjt. Hundene sprang goende frem og

LAITER VKU DERES STABUR I KATTUVUOMA

tilbage fra den ene baad över i den anden; ekko raabte Inde mellem

fJKldene, baadene tornede, knagede og svingede, saa pludselig foer de

långt fra hinanden, og kaproningen begyndte igen. En ung kone var

ogsaa med, hun havde viiggen ved siden af sig, og mens hun ivrigt

gestikulerede og med tilraab deltog i lystigheden, sad hun og ammede

den lille, hvorefter denne i al sin underkrops n0genhed blev holdt ud

över vandspejlet. — Henne ved den lille fos, hvor soen var grund, men

3*
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strid melleni stenene, gik det saa som saa med baadene, «voi, voi»,

hvor de stodte og knagede ; men den sidste halve time , hvor man
mulig kunde ses fra koterne, forlob lystigheden mere dsempet ; vi gled

pjent frem mellem de smaa stenoer, hjem til de gråa, rygende koter,

som saas under fjseldet. Solen var forlaengst blevet aflost af maanen,

tvzers över soen laa et bredt, gyldent baand i det sorte vand, og bag

LAIMKR, SOM VENTER IIJORIIENS ANKOMST TLL I : /!', K I ) liT

Kipancn flakkcilc et lysska.'r op r)vc'r liinilcn, det var et svagt nortll)-s,

aftcncn begyndtc at morknc, cfteraarct var ikkc långt borte.

Men nu, da hjorden var i n.xTlieden, blev der liv og travllicd i sidaen.

Kn dag kom Nilsa springenilc, rev doren op og raable: «/^iilo boatta,

fana biudnagiil gidda!- hjorden kominer, bind hundene. I Icle lejren

kom i bev.ugelsc, nian harte uafladeiig klajircn af diirc, som faldt

til efter voksnc og bom, der skyndte sig afstcd. I nabokotcn sad de

og spiste, men da raabct hörtes, sprang alle afsted; den .cldste af

bornenc, en syvjiars dring, snappede sin hisso og sagilc: «Mad er goilt,

men hjorden er bedrci, hvorcflcr lian som en pil jog op gcnncm skovtn.
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Det var imidlertid kun en mindre afdeling af hjorden, som samlades paa

en aaben pläds i skoven et par timer; dog foretoges de saedvanlige ar-

bejder : malkning, kastrering'"' og slagtning.

Selve ga;rdet^' laa ntesten en mil borte; i flere dage gik kvinderne

forgseves derop med deres malkekopper, det lykkedes ikke renvogterne

at faa renerne saa långt ned; men saa endelig nogle dage i rad kom
hjorden i gserdet. Fra koterne startedes kl. 7 om morgenen, men
da vi kom derop, var der hverken folk eller rener at h0re, saa

tjendtes baal i den tynde skovgrsense, hvor lovet allerede var host-

gult, skönt vi kun var midt i avgust, og med kaffedrikning og lystig-

hed forsloges tiden, til vi hörte fjaerne, hoje hundeglam og den

hule torden, som altid bebuder en stor hjords ankomst. Alle sprang

op og begyndte at spejde mod fjseldet efter lyden ; deroppe viste hjorden

sig som urolige gråa prikker. Den kom hurtigt naermere, og i rasende

fart rusede denne levende masse ned över fjseldsiden som et uvejr med
hagel. Kvinderne ligefrem gnistrade af fryd og spaending, alle skyndte

sig at tage vagtstilling, saa renerne som gennem en tragt af mennesker

joges lige ind i gasrdet gennem den forholdsvis trange aabning; denne

lukkedes hurtigt med fasldede birketrzer, der laa parat. Alle släp ind, kun

hundene maatte blive udenfor. De stod en stund pustende med tungen

ud af munden, dirrende af iver og anstrasngelse efter den hastige nedfart.

Renerne inde i g^erdet strakte endnu ud med den lille hvide halestump

i vejret og hovedet tilbagekastet; de jog rundt og rundt som heste i

en cirkus — mod solen, som deres vane er; efterhaanden blev de dog

roligere. —
Nu suser lassoen, en alddo (renko) fånges, lokken losnes og laegges

som en grime om dens hoved. Er det en saerlig vild og ustyrlig alddo,

saa bindes den til et trae eller en traestub; er den mere tam og vant til

malkning, staar manden og holder den i lassoen, medens könen malker.

Maendene og karlene gaar snigende rundt for at liste sig ind paa dyrene,

og kvinderne er parate med 7iappe (malkekoppen).

Solen skinnede, de hoje snefJEelde glitrede, og det gule lov var en

pragtfuld baggrund for det brogede liv i gaerdet, hvor alt var i bevajgelse.

Her var Lapperne i deres rette element, dette var en ren sjaeleforlystelse

for dem, anstrsengelsen var den gladeste leg. Der malkedes og maerkedes,

der slagtedes kalve og tyre kastreredes, men trods al denne tumlen med
de halvvilde dyr, hortes der ikke en raahed, ikke et haardt ord, og der

saas ikke nogen art af voldsomhed. Det var et arbejde, de beherskede,

og det gik med styrke og behsendighed uden al unodig sprael. —
Mange af de smaa morke tre, fire maaneders kalve maatte slutte til-

vzerelsen. I avgust og september er det den rette tid at tage skindet til fine

pelse. Lapperne ligesom andre mennesker viser deres velhavenhed i smukke
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klaeder , og saadan en niork ensfarvet pels af fiorggc-nakkt- (nyfxldet

skind) er meget elegant. De fattige har ikke saa mange kalve, at de

kan vaelge og vrage mellem farverne, de maa tage lyse og morke sammen,

som de nu har dem, og det gor naturligvis pelsen mindre smuk.

Sidst paa eftermiddagen släp de renerne ud af gasrdet, og de sogte

stråks tilfj.-elds med undtagelse af de alddoer som havde mistet kalvene;

de lob sogende og kaldende rundt i og udenfor g^erdet ; iblandt stand-

sede de, lyttede spjendt og saa sig om til alle sider, saa lob de ätter,

gryntende og ledende. Saaledes sorger de i tre dogn, siger Lapperne,

og holder til paa stedet, hvor de sidst havde kalven. Derefter opsoger

de ätter hjorden.

De drsebte kalve blev flaaet og indvoldene taget ud, begge dele skete

udenfor gardet. Alt kodet m.m. indpakkedes i friske birkekviste og la:ssedes

paa traikrener, som i den anledning var indfanget. Kvinderne slog et tor-

klfede om den torrede og i samme ojemed medbragte calmas med den ny-

malkede renmjelk og bar den paa ryggen ; toget satte sig i bevaegelse hjem-

efter. En Lap havde taget en ung tyr i tomme for at slagte den hjemme

ved koten. Den var utaemmet og aldeles rasende; der fordredes baade

smidighed og styrke til at bugsere det vilde dyr frem mellem trzeer og

kiippestykker en hel mil. Lappens og tyrens vej var meget uregelmjessig,

tilsidst forsvandt de långt forude. Raiden skridtede sindigt efter med

nienncsker og hunde. Nu kom reaktionen efter den anstrjengende dag,

alle var temmelig tavse Og tr;ette; lidt efter iidt blev det mörkt og

stja:rnerne kom frem. Det var sent, da vi endelig långt nede ojnede de

lysende kotor. Derinde sad de hjemmevaerende og laengtes efter nyt fra

hjorden og frisk renkod '-. —

VII

Iavgust niaancd har Lapperne et mcgct vigtigt arbcjde, de skal samlc

skoho til hele aarcts forbrug. Til skoho bruges et mcgct långt stargra;s,

som vokser paa visse stader. Der udrustcs hele smaa ek.speditioner i dette

ojemed, for del meste bestaaende af piger; de tager madsa;k med og en

sinulc sovesager, saa de kan va.*re borte i flcre dogn. Gr.tsset afskreres

ved roden med en skarp kniv. Straaene maa ikke komme i uorden, og

naar man scnerc ordner dagens udbytte, samles grajssct i smaa knipper,

som .sammcnbindes i toppen, efter at man har slaaet rodcndcn haardt

mod en sten, .saa alle lose straa og grove dclc faldcr bort. Hokniiipernc

h.xnges op til torring to og to över en stäng. Naar det er genncmtort,

snos det sammen i langc strajngc, som attcr snos til en tyk ring, denne

suouinc-vurra (horing) liar man saa at brugc af hele aaret. I Vester-
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botten og de sydlige Lapmarker har kvinderne mere arbejde med höet;

der bruger man nemlig at rede det med en kam af temmelig skarpe

staalta.'nder, til det bliver aldeles fint og meget blodt. Det finredte ho er

naturligvis i ojeblikket beliageligt for foden og varmere, men det klatter

hurtigere sammen og bliver lettere fugtigt end det mere stride ho, som

bruges nordpaa. —
AUerede i avgust havde vi kraftige snebyger, men vinterens na?rhed

markedes dog ikke for älvor for i september, da kunde sneen ligge i flere

dage, og isen paa soer og myrer (sumpe) var om morgenen temmelig tyk.

Naturligvis vekslede det med pragtfulde solskinsdage, og skoven i fjseldet

var et vidunder af farver. Birkens skinnende guldpenge dalede ned paa

den rodeste rode bund. Fjaeldene var gyldne af skov nede om foden,

laengere oppe violette; paa toppen laa den nye sne og derover stod den

hoje, tindrende blåa septemberhimmel. Naar det blev mörkt, blaffede og

viftede nordlysene under stj,-Ernerne; en aften stod en rolig guldport i

syd, og i nord skod skarpe blanke straaler som raketbundter op under

alle stjffirnerne, ligesom fra toppen af Ripanen. Koterne lyste som smaa

kratere, ud af den aabne kegle vasltede en sojle af ildrod rog og gnistor,

som steg og slukkedes i morket höjt oppe. —
En aften sneede det, saa der blev et par tömmer sne liggende; og

laenge efter det var mörkt, yrede bornene rundt ude; den förste sne har

selv for Lappernes born noget festligt över sig. De forlystede sig ogsaa

med at vade över baekken i isvandet, der, hvor den var dybest og mest

stenat; legen var begyndt med at hoppe över ba;kken ved hjjelp af

springstok, men da hoppet gserne endte i vandet, kom legen til at dreje

sig om, hvem der kunde gaa över paa det vaerste sted. At de vadede i

vandet najsten til livet, bekymrede dem ikke, de havde jo skindbukser

paa; dog var det temmelig usikkert, om disse efter en sommers torke

var ganske tastte. Bornene hserdede sig blöt til det haarde liv, der ventede

dem som renvogtere. —
Det begyndte at lakke mod flyttetid. Nikki rejste ligesom de andre

maend bort et par dage for at se til de pulke og vintersager, som om
foraaret var blevet efterladt inde i fjjeldene, da man maatte bytte om fra

pulke til klovrener. Det var navnlig den skade, som mus og rötter

kunde gore, man var bange for (tyverier af saadanne säger före-

kommer meget sjseldent). I lemaenaar, som vi netop da havde, vrimler

der jo överalt af gnavere; selve lemsenerne gor dog ikke skade paa

hverken pelsvserk eller andre säger, men de har et stort selskab af

alle slags rötter og mus med sig, som hverken skaaner det ene eller det

andet af, hvad de trseffer paa. Kommer en mus ind i koten, kan den

paa en eneste nat 0dQlaegge temmelig store vaerdier, gnave hul paa pelse,

melsaekke, sko o. s. v. Hvis man derfor opdager en mus i koten, bliver
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hele koten ryddet, om det er aldrig saa köld en vinterdag, og man

helmer ikke, for dyret er fanget og drzebt; en lemaen, som kommer ind

i koten, tager man det derimod ikke saa nöje med. Det betragtes ogsaa

som et uheldigt varsel, naar ens gangkl.udcr angribcs af mus; men om
de iigesom samler til rcdc i ens pcls udcn at skx-rc den, betyder det

lykke for pelscns ejer. Nikki kom imidlcrtid tilbagc med den l)csked, at

sagerne stod i god bchold.
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Sommerbopladsen begyndte at miste sin skonhed, sne og regn og bisest

var dagligt vejr; det var svjert at faa det vaade bra^ndsel til at fa^nge

om morgenen. Inga og bornene roede derfor en dag et långt stykke bort

for at soge torved, udgaaede vidjer, til at lette morgenta^ndingen med i

denne vaade efteraarstid. De kom hjem hen under aften med baaden

lästet, og bornene havde plukket en favnfuld angelika, som ikke voksede

her i naerheden. Om foraaret er de kodfulde unge sta;ngler meget yndede

af Lapperne, de spises enten raa eller ristede paa gloderne, desuden

bruges den etaarige plante, fadno, til at blande i renmaelk til vinterbrug''.

Nu var stilkene imidlertid haarde og traeede og aldeles uspiselige, men saa

gjordes et mere aestetisk brug af dem. I mörkningen kom en ung Lap

ind i koten, medens jeg var alene med bornene. Han valgte sig en pas-

sende stilk ud, skar den til som et slags flojte med flere huller og blaeste

paa den ^*. Det lod ensformigt, men udtryksfuldt. Inden ret Isenge havde

musikken taget ham, saa han ikke aensede noget som helst omkring sig.

De store vedstykker paa ilden sank sammen, brandene glodede op i hans

brune ansigt med det länge sorte haar, som laa ud över den hoje, rode

koftekrave. Ildskaeret glimrede i de morke 0Jne som maaneskin paa vand.

Hvad han drömte, véd jeg ikke, men de melankolske toner lod som af-

sked til sol og sommer. Wulle var saa optaget af sine drommerier, at

han ikke aensede Saras misfornojelse med de «hjEslige lyde» ^^. Hun var

kommet ind i koten og skiendte baade paa ham og bornene for deres

ugudeligheds skyld — bornene sad jo ogsaa ög skar flöjter og forsogte

sig i at blsese paa dem. De ensformige toner minder meget om joigning*^.

Det varede laenge inden Wulle var fåordig med at blsese og skzere nye

flöjter; da han omsider kastede den sidste, rejste han sig med det samme
fjaerne udtryk i ansigtet og gik uden at sige et ord. —

I slutningen af september ventedes hver dag paa flytningsvejr. Nu
var det glade sommerliv förbi, og de anstrangende hyppige flytninger

skulde til at begynde, men det stormede, regnede og sneede, som vilde

det aldrig hore op. Endelig den 27. september kunde vi sige Laimolahti

farvel. Dagen kom med stille solskin og klar frost. Kvinderne havde travlt

fra den tidlige morgenstund med at pakke sagerne sammen og tage koten

ned, derefter skulde alt bferes til baadene. Nsesten alle maendene var

borte hos renerne, saa det blev kvindernes sag alene ^'. De store born blev

sat til at passé de smaa born, medens koner og piger gjorde tingene i

orden. Bornene gennemsogte kotepladsen, naar gulvrisene var borttaget,

for at finde tabte smaasager, synaale og lignende, som de omhyggeligt

opsamlede. Her og der brsendte vseldige baal, det var gulvrisene, og

paa ilden kastedes gamle kasserede vadmelsbukser og sligt. En modding

maa aldrig efterlades; dog braender man ikke noget som helst af renen,

ikke den mindste skindstump eller haartot '*.
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Baadene lastedes til randen, og midt paa eftermiddagen roede saa

tnange som var faerdige över til Kattuvuoma. Nu stod sommerbopladsen

ode, paa kotetomteme rog de forladte ildsteder, da vi gled ud af den

lille dybc vig. Der var lav vandstand i soen, et par stcder kneb det for

de tungtlastedc baade at koninic from, og vi niaatte »af og gaa> og tagc

en d(--l af bagagen paa ryggen. Der var lattt-r og barnegraad, liundcglam

og vandpjask. Kftcr at havc gaact et stykkc längs stranden, mcdens
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baadene stagedes över de stenede steder, kotn vi igen ombord. Mig

havde de placeret ovenpaa bagagen sammen med hundene, og nabokonen

anbragte en vugge med barnet i paa mine knae, saa him selv kunde tage

styreaaren agter. — Det var forresten paa hoje tid, vi kom afsted, isen

voldte allerede besvaer; skönt den kun var nattegammel, maatte den dog

hugges itu med aaren, for vi kunde komme til land

FINSK NYBYGGERFAMILIE

En del af Lapperne boede hos Finnerne, og kun et par familier havde

sat koter op, da vi blöt skulde vjere her nogle dage. Forresten var ven-

skabet med nybyggerne ikke slet saa varmt nu som i sommer, da de

var hinandens ga;ster ved bonnemoderne. Det er renerne, som skiller

dem; nu da hjordene kom ned, var nybyggerne raedde for höet, og

pludselig blev Lapper og rener skadedyr, som de helst vilde udrydde.

Det falder dem aldrig ind, at det er Lapperne, som er de retmsessige

herrer her og nybyggerne kun de paatrsengende fremmede. Lapperne er

naesten irriterende fredsommelige og eftergivende, de läder sig ligefrem

kujonere af de haarde Finner. —
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I Kattuvuoma blev vi najsten alle smittade af influenza; det var v,-erst

for renvogterne, som pludselig blev syge ude ved deres arbejde. Oppe
ved det store gserde i fjaldet, hvor hver dag foretoges de omfattende

host-renskilninger^'', laa flere syge. Det var ikke heldigt at ligge der i

1 I.KDIi; Til. AI-.MARSLll. SAKA MKl) SIN lAMMK Kl;N I.KKSU

SER OM RAIDKN ER I ORDEN. IIAt; SARA STAAR NII.SA MKl)

l-ASSO Oi; RENT0MME OM SKULDRF.NK

frostna:tteriic med feber, iiilen nogen ])lcjc og med et iiiiiiinium af

sovcsagci.

(Jphoidct i Kaltuviioma blev liill l.engcre end beix-gnet var; i ovcr en

ugc hed det: ii morgen flytter vi , men det iilcv stadigvjek ikke. Det

er det, .som kaldcs t Lappens upaalidelighed og iiordholdenlied» meil lien-

syn til tidsbcstcmmciser. Man iinr alligevel ikkt: beiirejde dem dctte for

haardt, de er nemlig ikke enebestemmendc, naai det gx-lder lid — det
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er renen, som raader. Det kan vare la;ngere end beregnet at samle

hjorden, der kan vaere bortkomne rener, som skal firides, og arbejdet

kan sinkes af taage, uvejr eller andre uheld. Dertil kommer, at Lappen

naturligvis heller ikke er nojeregnende med tid eller klokkeslet i det hele

taget. Hans tilvaerelse er ikke hakket i stykker eller bestemt af nogen

timetabel, en dag fra eller til gor ikke saa meget, hvis det ikke netop

géelder renhjorden. —
Jeg kom imidlertid ikke til at flytte med Sara og Nikki paa grund af

influenzaen; men nogle dage efter deres afmarsch fulgte jeg med et par

unge aegtefolk, som ogsaa hörte til vor sida. De havde travlt i staburet

med at gemme sommersager og tage vintersagerne frem. Alt skulde

ordnes i ^-isaer*" af nojagtig lige vaegt, en til hver side af renen. De
sad paa jorden udenfor staburet og .syslede med pakningen. Derindefra

kom en blandet lugt af skind, fisk, torret kod og meget andet. Paa

staengerne under löftet häng et par fine pelse og kofter, og et S0lvba;lte

glimtede frem. Der var laadne gedeskindssaekke med mel, gryn og kaffe. I

en krog laa store knipper af rentommer, renseletoj og klovtraeer. Der var

gedeoste og mzelkeredskaber, torret renkod laa paa gulvet ved siden af

laadne vintersko og vanter, som nu skulde bruges sammen med saa meget

andet. Könen strog kasrtegnende ned över sin fine, folderige, morkepels

og sagde stolt: «Dat la; mu bEeska», det er min pels — i modsast-

ning til min nyerhvervede, der som en fattig Laps pels havde temme-

1ig mange farvenuancer og mest bestod af grovere skind, da kalvene

var blevet for gamle. —

VIII

I
klart oktobervejr med solskin gik vi fra iCattuvuoma med seksten

tungtlastede rener i tre raider. Stien, hvor de andre havde flyttet for os,

gik ud över heder og sumpe, osterpaa ad fjseldene til. Renerne vandrede

tungt, men jsevnt; de havde lidt for svajre byrder. Den forreste ren i

Sannes raide bar den hvide skindbetrukne vugge, hvori lille NilaS sov.

Den lidt större Inga§ var ogsaa stoppet i en vugge og haengt paa en

ren. De to större drenge lob ved siden, og ligesom hundcne gjorde de vejen

dobbelt läng, skönt Sanne bad dem spare paa kraefterne, da vi havde

långt frem. Inde i en lille spinkel birkeskov gled de gråa rener i et med
de solvgraa stämmer, den rode skovbund stemte med farverne i Lappernes

klaeder. Solpletterne og de länge skyggestriber fik det hele til at flimre

med et eget uvirkeligt lys. Men dagen tog af, vi gik og gik; naar jeg

et sekund släp ned paa en tue eller sten, lo Sanne af mig. «Vi har läng

vej endnu, og vi skal sove ude, vi naar ikke frem, inden morket kom-
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mer». Det glimtede for mine ojne, jeg havde ikke en tanke i min hjserne,

kun en uhyggelig afmagtsfolelse. Alt, hvad der hed sti, var forlaengst

hört op, vi vadede jjevnlig över blode sumpe, hvor man kunde stikke i

til op paa benene, og naar saa tilmed en vidjerod dernede var saa heldig

at sno sig om snabelskoene, var det svart at hale foden til sig. Det blev

taage hen under aften; jeg träskede bag efter den sidste ren, der sljebte

kotetraserne. Föran mig gled de tynde, spidse sttenger evindeligt fremad,

som sorte snoge, der bugtede sig över og udenom alle forhindringer. Jeg

saa dem, hvor jeg end vendte blikket, og af og til eksploderede en sol

for mine ojne tilligemed andet traethedsfyrvarkeri.

Renerne var ogsaa traette og gik med tungen långt ud af halsen. Endelig

styrtede en, og hverken skub eller tilraab kunde faa den paa benene igen,

desaarsag maatte vi standse og overnatte her. Alle dyrene lostes og fik lov

at hvile og sede. Det samme gjorde vi efter at have taendt et stort baal.

Vi drak kaffe af Sannes allerstorste kafifekedel, som hurtigt kompaakog;
hver isaer sad med et fedt ribben af en stor soltorret renside, som hale-

des frem af madsaekken. liden samlede mennesker og hunde, taagen stod

om os som en mur, og vi havde hjemme saa långt ildskreret rakte.

Det lyste rodt paa Jonnas — mandens — blaasorte haar og brune ansigt

med de hvide taender; det lyste paa hundenc og paa Sanne, som sad

med den mindste ved brystet, leende og straalende; hos hende paa

mosset stod vuggen i sin hvide vinterdragt (et foderal syet af hvide ren-

bellinger, renens benskind). Gnisterne fra ildcn stak til vejrs som smaa

rode stjffirner og slukkedes oppe i taagen.

Til natten torredes skohoet og skoene toges paa igen. Nogle sove-

sager blev fundet frem, og under et par telttraeer med et stykke dug

över, lagde vi os til at sove. Jonna og Sanne laa og smaasnakkede med
bornene og lo; hundene anbragte sig hos os og paa os, hvor de fandt

det bekvemmcst. Himlen var mörk og jorden var mörk; kun ilden sendte

en kort tid lidt rog og lue op i alt dctte sorte, saa slukkedes den, og

vi var et med morket.

Kl. fem kravlede mennesker og hunde ätter ud af sovesagerne, og

baalct ta,'n(ltcs i graalysningen; cfterhaandcn blev det rodt i syd og solen

kom op; den kastedc et svagt guldsk;ur ud över den trosteslose sump,

hvor en og anden forkroblet birk fangede en smule lys paa sin hvide

bojede stammc. Morgentaagernc drev rundt iul-IIimh ij.fklenc og nvcr de

.smaa soer ude paa den endclosc mjT.

Rcncrne hentcdcs for attcr at till.x'sscs, de stod og dampcde nicil en

solgloric om sig af den nattcvaade pcls. - Det var .sondag, og I.appcrne

holder ikkc af at arbcjde med noget om sondagen, dog er alt, hvad som

horcr rcncr og rcnvogtning til, undtagct fra de stra-nge hclligdagsforbud.

— Vi fortsatte vandringen, da rcncrne havde faaet byrderne paa ; ilen,
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som styrtede om aftenen, var dog for svag til at baere noget mere; den

gik los efter raiden og sogte at folge med, men den kunde knap staa

paa benene, og en tid efter fandtes den död, oprevet af ulve. Naar en

enkelt ren eller en lille flok kommer til at gaa rundt alene, borte fra

hjorden, er den meget udsat for ulvens overfald. —
Det lod oplivende, da Sanne hen paa formiddagen pegte frem og

raabte: «gae' suovva!» se, rog. Vi var vel nok allesammen lidt traette,

da vi standsede paa bakken ved de koter, som var kommet far os.

Renerne lostes og fortes til hjorden af Jonna, medens vi slog os ned

omkring et allerede anta;ndt baal sanimen med en anden lapfamilie, som

RENERNE TILI..KSSES

nys var kommet og nu ligesom os vilde nyde lidt hvile og mad, inden

de gav sig i lag med at rejse koten.

Ud paa eftermiddagen opsogte jeg Saras og Nikkis köte; men der var

ingen hjemme, hvilket tilkendegaves paa den saedvanlige maade ved at

laene et vedstykke op mod doren udvendig — de var gaaet til rengaerdet.

Vi gik dog ind og folte i asken, den var köld, de maatte va;re gaaet

tidligt paa dagen. — Naeste morgen drog ogsaa Jonna og Sanne til gaer-

det, som laa en halv mils vej borte. Sanne havde laengtes meget efter

at komme derop, der var nu «som et marked», og Lapper fra flere

sidaer var samlede der for at udskille deres hjorder og malke. Alle

havde mad med og en smule sovesager, og der kamperedes i det fri

över en uge. De, der boede saa nasr som f eks. vor sida, gik dog hjem

de fleste aftener — undtagen renvogterne naturligvis, de maatte hele
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tiden vzere paa benene eller vaere beredte til at aflose hverandre; de

havde det ikke helt let nu, da en del laa syge deroppe af influenza.

Biettar, som var rekonvalescent efter influenzaen, kunde ikke deltage

i selve renvogtningen ; han hjälp kun med ved arbejdet i gasidet; og da

det er hundene stra;ngt forbudt at komme indenfor gajrdet, havde Caeppe

faaet ordre til at blive hjemme hos mig i koten. Men det var en bedrovelig

kammerat ; han sad hele dagen ude paa bakkekammen ved siden af koten

og graed, derfra havde han udsigt över de store sumpe, hvor man långt

borte kunde skimte de mange baal og af og til hore lyde af rener og

hunde. Hver muskel var parat, ojnene stirrede og orene stod spa;ndte

som bossehaner; naar der kom en kraftig lydbolge derovre fra, krummede

hunden kloerne ned i sandet som til spring og gav et lille forpint bjjef.

Men saadan en hund har dressur; han lystrede ordre, blev hjemme. Naar

jeg gik op for at troste ham, foer han logrende i vejret, men satte

sig stråks igen som en stenstotte og borede ojnene i det fjeerne levende

punkt. —
Da faellesarbejdet i gaerdet var sluttet, og hver saa vidt muligt havde

faaet sine egne rener, kom hjorden af og til hjem til sidaen og blev

samlet paa en hoj i njerheden. Kvinderne gik derop og malkede ivrigt;

var der ikke karle nok, saa hver pige eller kone havde en lassokaster,

som fangede og hoklt alddoen, mens hun malkede, slog to kvinder sig

sammen, den ene brugte lassoen og den anden malkekoppen. I den tid

malkedes der saa meget, at vi kunde faa frisk renm.-elk i kaffen og endda

faa lov at sobe lidt med en .ske en enkelt gäng. Ma:lken, som malkedes

i avgust—september, inden vi endnu var flyttet, blev tilsat lobe og ha;ngt

ud til torring i en calmas eller i en renbljerc. Den, som malkedes nu, blev,

med undtagelse af hvad der spistes ferskt eller brugtes til kaffe, heldt i

en Calmas eller en traikop for at fryse. Siden i vinterens lob, naar man
tra;ngte til kaffema;lk, blev et passendc stykke hugget af og optoct paa

stegepanden över ilden og med en ske tilsat kaffen. —
Ved Abrantjåkko, hvor vi nu havde koten, var der flere sidaer slaaet

sammen, men koterne laa ganske långt fra hvcrandie, det var en

hel rcjse at gaa paa besog. —
lin morgen i graalysningcn blev Sara bentet til en af de ktngst bort-

liggende koter i barselafijere. Deroppe, Iwor ingen anden hjielp kan

faaes, hja;lper de hverandre; Sara var en af de iuldstc og mest erfarne

paa det omraade, hvorfor kvinderne ga:rnc siigte hciules bistand. I''or-

restcn er det ikke ualmindeligt hos Lappernc, at en og anilcn mand

iij.elpcr sin egen konc under de forhold, ja cndog hentcs til andre

barsclkvindcr. I.ai)|)crne har dcres egne metoder og hnskure, og tlet er

mcgct sjiclilcnt, at iiogen dor i barnsnnd. Den lappiskc kvindc foder

staaciidc, og först, naar b.irriLt er konuuct til vcrdcn, l.i.ii luin ii)\' al
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ligge. Baade moderen og barnet faar en omhyggelig pleje. I de fleste

tilfelde ligger moderen i en uge og derover; men naturligvis er der

de kvinder, ogsaa blandt Lapperne, som kan staa op samme dag eller

efter et par dages forlöb; ja i et tilfaelde hörte jeg endogsaa (i

Héerjedalen), at barseikonen et par timer efter fodselen havde kogt kaffe

l"NG LAPKONE MED TO SMAA liOKN, DET MINDSTE NEDSN0RET I VUCGEN

til sin hjffilper, svigermoderen, trods dennes ivrige protester. Ligeledes

hjender det ikke saa sjaelderi, at en kvinde foder under flytningen; naar

barnet er fodt, putter hun det indenfor pelsen i brystaabningen og

fortssetter vejen frem, til hun naaer lejrpladsen og kan faa hvile og pleje. —
Stråks efter fodselen bades det lille barn i varmt vand, badning spiller

i det hele taget en stor roUe ved Lappernes barnepleje ; men noget af

det allervigtigste ved plejen af et spaidbarn er, eller var i det mindste
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for en del aar siden, at dets hoved blev smukt formet. Lapperne saetter

overordentlig stor pris paa et rundt hoved, og allerede under de förste

badninger beg}'ndte man at .<daskcot oaive» (trykke hovedet). Ikke

alle kan gore det rigtigt og godt, men Sara kendte endnu kunsten, og

hendes moder havde vasret saerdeles dygtig til hovedformning. Det skete

paa en laempelig maade; den, som badede barnet de förste gange, tryk-

kede jasvnt med hsenderne nakken og panden og hovedets sider og sogte

derved at forme hovedet saa rundt som muligt, derefter ombandtes hove-

det temmelig stramt med et torkljede, for at vediigeholde trykket og formen
;

senere fik barnet en lille t£etsluttende, glat skindhue (nu er huen af toj) ".

Badningen af barnet foretages selv i temmelig stserk kulde, men den

lille nyder med synligt velbehag det värme vand og saebevaskningen. Naar

barnet er blevet saa stort, at ikke hele kroppen til hovedet kan vaere

nede i vandet — badningen foregaar i en kobberkedel — dskkes

ryggen eller den del , som vender fra ilden , med et uldent tor-

klaede, og moderen anbringer sig saaledes, at barnet ska;rmes mod
trxk. Medens barnet bades, staar vuggen (giftka) ren og parat

föran ilden, saa den er lun at komme i. Den lappiske vugge gores af

en udhulet granstamme (gran er den letteste tra^sort deroppe), ca. i

meter läng. Smalle spiler af birketrjE bojes og fastgores som en

kalesche över barnets hoved ; hele vuggen overtra;kkes med garvet,

haarlost renskind. Om vinteren forsynes vuggen oftc med et ekstra over-

traek, syet af hvide renba;llinger. Til underlag i vuggen bruges i disse

lapmarker en sphagnumart, som indsamles om sommeren og barkes

med birkebark; senere medfores den i en ssk. Det forurenede mos

braendes og erstattes med frisk mos. Över dette underlag laegges

nogle rene kiude. Er det meget koldt, höides vuggen varm med en hed

sten, medens barnet bades. Naar barnet er badet og torret, ifores det

sin lille blode pels af nyfodte renkalvcskind med haarene ind mod krop-

pen og laigges i vuggen med pelscn bojet op, saa den ikke skal blive

vaad. Om foddeme laigges et lille stykke skind, og under hovedet har

barnet en lille dunpude med broget betrjek og derover et stykke hvidt

liareskind, saa hovedet kan ligge blodt og varmt. Den lille kvgges meget

omhyggeligt i vuggen med armcnc ned längs sidcrne af kroppen og for-

udcn pelsen vel indpakkct i et blodt uldsjal; derefter snöres vuggen til,

tienncs skindbetra;k ra;kkcr fra l)egge sidcr ovcr som to klapiier, der

da;kker barnet, og ved iij.x-ip af skindiokkcr og et baand snöres det hele

med jiasscndc fastlicd, sa;i barnet ligger da;kkct helt op til hagen. Fra

kaleschen gaar et trcstrengct baand ned efter vuggcns ende; den sidste

del af baandct er dog bredt og enkelt og med en solvknaj) fastgjort der-

ncde, .saa det kan knappes af, naar barnet skal tages op. Der hvor det

trc8tra:ngede baand gaar ovcr i det enkelte baand, er og.saa en solvknap,
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og ved den midterste, lige föran barnets ansigt er fastgjort en perlesnor

af store italienske glasperler; i denne haenger ogsaa solvknapper med

«l0v» — smaat dingeldangel i smykker, som fine ringe, blade eller 1ig-

nende. Alt dette solv i vuggen skal va;re til vaern mod »Ulddaerne»

(de underjordiske) — naar barnet har -stemplet» solv paa sig, kan det

UNG LAFKONE

ikke forbyttes. I aeldre tider haengte man ogsaa andre amuletter i vuggen.

Vuggen haenges op i koten — eller ude — ved hjaelp af en skindrem,

som er faestet i den överste ende og med en lokke fastgores i den nederste

ende. Fserdes man ude med barnet, bliver vuggen baaret paa ryggen (det

ha;nder, at manden bserer den for könen). Inde i koten, naar barnet

skal sove, h.nenges vuggen g;erne i doarcs muorra (tvasrtrreet, som for-

binder de to bceljek)\ moderen eller den, som passer barnet, faar det
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medens hun som oftest halvt joiger og halvt synger lappiske vuggemelodier,

nassten uden ord.

Forresten fik et lapbarn i den gode gamle tid, og vel tildels endnu,

meget snart sin egen luolte — sang, joigning, en saadan kan det faa

af en af foraeldrene, ogscia af en slaegtning eller af andre; ja det kan

endog faa flere saadanne melodier, som er dets egne, og som det be-

holder hele livet. — En af mine bekendte, en seldre lappige i Vester-

botten, havde saaledes fire vuollex (som de der kaldes). De kan vsere

af smigrende indhold, men de kan ogsaa vaere et slags smaedesange

;

alligevel er det altid haedrende at have mange af dem, men den, som

synger sine egne sange, anses for indbildsk og pralende. Disse person-

sange kendes af ens egen kreds og maaske endda videre, hvis der er

noget saerligt, som gor dem bema;rkelsesvaerdige, og naar en saadan sang

synges eller nynnes, véd de omvsrende stråks, hvem der tsenkes paa**.

Selv ganske smaa bom över sig i joigning, men joigningen bliver nu

mere og mere sjaelden, da den er stsrkt efterstrsebt og fördömt af de

laestadianske pr.-edikanter som noget meget syndigt. Desuden gaar den

af mode blandt Lapperne selv, nu da bornene i skolen la;rer svenske

sange og iovrigt aldrig horer et anerkendende ord om deres egen gamle

sangkunst. Selv om den ikke altid er smuk, saa er den original og vel

vaerd at redde fra forglemmelse; den giver udtryk for ajgte lappiske stem-

ninger og folelser. —
Det lille barn, som Sara hjälp til verden den gråa morgenstund ved

Abrantjäkko, fik kun en kort levetid; ved Andersmessen i Jukkasjärvi

blev det begravet*'; men moderen tog det ret roligt, hun var genncm en

dröm inden dets födsel blevet forberedt paa, at det vilde do. I dromme
havde hun givet det hvide klseder paa, og derfra vidste hun, hvad der

vilde ske. — Lapperne troer i det hele taget meget paa dromme. Hvis

man har drömt noget daarligt, skal man stråks forta;llc drömmen om
morgenen, saa tager man kraften af det onde. I dromme kommer ogsaa

de underjordiske og tåler med en. Saaledes boede Sara og Nikki for

noglc aar siden en tid i en torvekote ved en so for at fiske, og hver

nat kom en gammel kone til Sara i dromme og bad, om de ikke vilde

flytte deres köte, den stod nemlig ligc över deres boplads, og da de

har den skik at .sove om dagen og va;re oppe om natten, generede det

dem meget, at folk rumsterede öven över dem i deres sovetid. I begyn-

deisen rcflekterede Sara ikke videre paa henvendclscn, men saa en nat

kom den gamle uldda-mor igen og bad dem alvorligt, men venligt flytte

koten, cllcrs vilde det ikke g.ia dem godt; hun vidste nok, det var et

stort arbcjdc at flytte en torvekote, men de "maatte gorc det. Saa flyttedc

Sara og Nikki koten og fik fred. Soinnic I.ap|K-r er rene dromme-

i



53

tydere ; ligesom de selv tåler meget i lignelser, saaledes er dromme og-

saa symbolske for dem.

Lappernes lyst til at iidtrykke sig i lignelser kan gore deres indbyrdes

samtaler temmelig vanskelige at forstaa, selv om sproget ikke Isgger

hindringer i vejen. Saaledes kan de sidde cg tale om renerne, og pliidse-

1ig gaar det op for en, at det er bestemte mennesker, de mener. De
kan drofte sidaens anliggender og mennesker til de mindste enkeltheder

og endda kun tale om hjorden, saa en udenforstaaende tror, det virkelig

g^elder renerne. Deres daglige tale er spzekket med sammenligninger,

som er baade morsomme og trasffende, ofte meget smukke og aldeles

uudtommelige. Om en ung kon pige siger de f. eks. «son lae cabbes

dego laddak», hun er smuk som et multebjer, og for at betegne ungdom

son lae nuorra dego rasse», hun er ung som en blomst. Deres skon-

hedssans er meget udviklet, deres form- og farvesans er fin og sikker;

msendene er fodte kunstnere, hvad form og ornamentering angaar,

naar de arbejder i rentak og i trje, og kvindernes smag er lige saa sikker,

naar de syr deres huer, bselter og andet. Bornene har sk0nhedssansen

medfodt; engang, da jeg gik sammen med Elle, bema;rkede hun, idet

vi kom förbi en ny pulk, som en Finne havde lavet: «Fy, hvor den

pulk er grim!» For en flygtig betragtning var pulken som alle andre

lappulke, men saa man nsrmere til, havde den ikke nogen elegant form

og var ikke god i forholdene; dette saa barhet ved f0rste ojekast og

stodtcs af grimheden.

IX

Nu da efteraaret for älvor var begyndt og alt hvad der hed sommer-

adspredelser udelukket, drejede samtalerne og hele livet sig kun om
renen ; emnet kan aldrig udtommes og er det eneste, som helt og holdent

interesserer Lapperne. Fremmede, de har vseret i beröring med, om det saa

var selve kongen, blegner aldeles i mindet og bliver usselig smaa imod

en eller anden haendelse i hjorden. Turisterne med deres pjankede sporgs-

maal og ditto vsesen er udsiettet af Lappernes bevidsthed, saa snart

sommerbopladsen er forladt, ja meget for; de nsevnes knap, naar de er

gaaet ud af koten. Lapperne er, til held for dem selv, i almindelighed

ganske ensidige og sundt egoistiske; renhjorden og deres egne sl^gts-

forhold, religiositet og mystik er det, der fylder dem. Paa de omraader

er Lappen hjemme og kan udfolde sig. Ude i vildmarken magter han
tilv£erelsen og forholdene, dér er han den overlegne og hans selvfolelse

vokser, andre mennesker bliver ubetydelige — han foragter dem. Hvor-

for skulde han ogsaa fole venligt for de fremmede af den anden race,
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som i aartusinder kun har vasret hans fjender og gjort alt for at udrydde

ham selv og hans ejendom. Hvordan skal han pliidselig faa tiltro til de

enkelte, som nu alvorligt vil hans vel. Han har aldrig for modt oprigtig

velvilje og aerligt venskab paa lige fod. En vis venlighed moder Lappen

jo ofte, men den er i de fleste tilfaelde saa overfladisk og nedladende, at

han med sit fine instinkt for mennesker ikke läder sig blzende af den.

Lappen har imidlertid ved altid at vaere den undertrykte udviklet en hoj

grad af slebenhed og smidighed, som i förbindelse med hans intelligens gor

det let for ham at afpasse sit vaesen efter den, han staar överfor, og livlig

som han er kommer han let til at spille mere interesseret og elskvjerdig,

end det egentlig var meningen, naar det kommer til stykket. Han tror

ingen udenfor sit eget folk, og hvordan skulde han det. Lige fra oldtiden

og ned til temmelig ny tid har han kun vaeret et skatteobjekt ; ingen var

hans ven, ingen raadede og hjälp, naar det kneb. Prassterne udryddede

hans gamle religion paa en haard og uforstaaende maade, ovrigheden

klemte skatter af ham, regeringen lavede love og forordninger, som ind-

skrasnkede hans frihed, bonderne plyndrede og ilijelslog ham og hans

rener. Og endda bebrejder man Lappen hans mistro. Hvorfor skal han

have saa meget mere af Kristus i sig end de omboende folk, som praler

med deres gamle kristendom og kultur. —
Nu i de senere tider arbejdes der dog sta;rkt paa at forbedre Lappernes

kaar og forstaa dem og deres levevis. Den svenske stat har set Lapper-

nes betydning som folk og nomadismens berettigelse paa de ode hoj-

fja;ldsomraader, hvor intet agerbrug kan trives (men forhaabentlig for-

staar man ogsaa, at Lappcrne kun kan bringe vairdier ud af de nogne

hojfjaelde, naar de om sommeren har adgang til gra;sbete for renerne

og om vinteren i den haardeste tid har adgang til fyrreskovenc). Den

tid er förbi, da man »klemte skatter» af Lappcrne. Nu er de tvjert-

imod ret favoriseret paa det omraade; men dette forhold har dog

ikke varet i saa läng en aarraekke, at det er gaaet rigtig ind i

deres bevidsthed og der har kunnet udrydde aarhundreders gamle

mistro til alt, hvad der hedder regeringer, ovrighed og «herrer». Lap-

pcrne har fremdeles svjert ved at begribe og tro paa det faktum, at

de nu har oprigtige venner i Sverige, mennesker, som helt forstaar dem,

og som gor et stort og virkningsfuldt arbcjde for at bevare og fremme

dcrcs crhverv og deres bestaaen som folk. Man maa dog ikke bebrcjdc

dem dcrcs langsomhed til at fattc fortrolighcd og nxre ojirigtig värme

folcl.scr överfor dissc ny venner. Vildt, som har va:rct forfulgt og jaget

fra alle sidcr i mange aar, vil ogsaa havc sv.trt ved at tro paa vcnligc

tilnarmclscr. —
Lappernes liv er i det (laglige slet ikke »fattigt». Den ydrc rammc er

da pragtfuld nok: fjjcldc, sol, morkc, uvcjr, den store himmel, stjiurncr,
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nordlys og ruilevidt land; livem har i voit samfund en saadan baggrund

for sit arbejde? Dertil kommer renvogtningens afveksling og spasnding,

tab og gevinst, kampen med naturen, flytningernes evindelige omskiften,

hjemlivets hygge i koten hos famiUen og sammenholdet i slaegten. Der

er ikke megen tid til at kede sig i en lapkote paa hojfJEeldet for den,

som lever med. Det er ganske vist andre adspredelser, anden hygge,

anden afveksling end den, vi er v^ant til, men derfor ikke mindre vaerdi-

fuld og tung at miste for den, som er fodt til delte liv.

At fjjeldlappens tilvserelse er besvärlig, kan derimod ikke benaegtes

;

men besva;rlighederne fordeles ligeligt mellem de voksne familiemedlemmer;

dog tager manden vel den haardeste del afarbejdet, navnlig nu, da kvin-

derne mere og mere spares for deltagelse i renvogtning, i hvert fald de

gifte kvinder, som aldrig kommer ud paa regulaer renvogtning. Det er

mjendenes og de ugiftes sag at passé renhjorden og alt, hvad dertil

härer. Og ved flytninger er arbejdet fordelt saaledes, at maendene henter

hjorden eller bringer den i nserheden af koten, hvorpaa de udtager traek-

renerne, og imedens dette staar paa, besorger kvinderne indpakningen af

alt. Er det klovrener, som anvendes, gor de alle kisaerne fserdige og

I.Tgger dem to og to, af lige vjegt, ved siden af hinanden med tilhorende

seletoj og djekkener, saa lassningcn kan foregaa hurtigt; renerne maa al-

drig vente. Derimod kan man nok selv komme til at vente. Da vi skulde

flytte fra Abrantjäkko, havde vi gjort alt parat; pulkene var tilsnorede

(herfra flyttede vi med slaederaider , og hvad der ikke var brug for

for til foraaret, blev efterladt paa samme sted, hvor sl^derne stod forud,

vel tilda;kket med birkebark og graestorv og derover lagte traestammer.

Saadan gemmer Lapperne deres säger her og der i fjaeldet, frit og til-

gaengeligt, men tyveri fra disse opbevaringssteder er uhyre sjaeldent).

Koten var aldeles tom, men f0rst ved aftenstid havde de faaet samling

paa renerne, og vi kunde derfor ikke flytte den dag. Saa maatte pulkene

ätter aabnes, sovesagerne tages frem og det allernodvendigste husgeraad,

men en saadan tom köte uden ris paa jorden er köld at vare i.

Inden det endnu blev lyst, gik mandene ud for at hente renerne, og

vi kom ret tidligt afsted. En forfrossen violet vintersol naaede lige at

kigge över fjsldet og kaste en blid glans paa de smukke, länge raider,

som i brogede striber snoede sig längs fjseldsiden. Jorden var hvid og

himlen klar i hele sin bue, men snelaget tyndt, og pulkene fik en haard

medfart, de hoppede över sten og ujaevnheder, trillede helt rundt og

maatte idelig hjselpes paa ret kol igen, hvilket slet ikke var noget helt

let arbejde. Det faldt gaerne paa min lod at holde oje med raiderne,

naar jeg ikke selv havde en raide at lede, ingen faar vaere uvirksom, og

den hjaelp man kan yde under en flytning bliver modtaget med stor tak-

nemmelighed. Der er altid noget nervost över Lappernes flytninger, en
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vis ilfaerdighed, som tildels kominer af, at renens krrefter er ret be-

graensede, den kan kun undvsre fode og hvile en vis tid og har ikke

som hesten sejg iidholdenhed, bliver den träet, laegger den sig, og den

taaler ikke rct iiiangc gangc at jagcs o|) til fortsat arbcjdc, for den for

älvor styrter og ikke kan mcrc. Haade renor og Lappcr gaar jzevnt og

hurtigt, og de sjettcr farten op stråks og holder tcmpoct ens time efter

lime. «Ja, Lappen ga;ir hurtigt», sagde Sara, »lian vi-d, innrko og sno-
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fog kominer». Efter den sitlste pulk i en af raiderne sla;bte et meget

harpiksholdigt stykkc fyrrestamme, hvoraf der skulde hugges spaaner til

at lette ildta^ndingen med den förste del af vinteren, medens Lapperne

opholder sig paa hojfjasldet og i den överste kant al birkeskoven. Sara

pegte paa dette vedstykke og sagde: «Det er dyrt (vserdifuldt) som

hvedebrod »

.

Vi gik og gik i mange timer över myr og mindre fjslde, baade folk

og rener var traette; men saa sidst paa eftermiddagen, da det efter lyset

at domme var ved at blive aften, kom den ksre kafferast. Ryrderne

toges af renerne, og de skrabte sneen bort og aad lav, siden hvilede de.

Vi samlede alle ved til ilden, braendslet var mest gamle skore trsestubbe,

som stod tilbage her og der, de var torre og let antaendelige og meget

sogte netop ved saadanne raster paa flytvejen, hvor det gaelder om hurtigt

at faa ild. Der var koldt heroppe paa bakken ovenfor den egentlige

traegraense, og baalet kunde ikke alle faa fuld nytte af, i vindsiden sad

husmoderen og kogte kaffe og tilsaa de smaa born, de havde värmen

uden at vaere generede af rogen, paa den anden side af ilden blev man

nsesten baade stegt og kvalt af ild og rog. Og havde man siddet lidt

paa sneen et stykke bort fra ilden, fordampede hurtigt den värme, som

man havde erhvervet under marschen, og klsederne frös fast til sneen,

men kaffen satte stråks humöret op, og med fornyede kraefter gik vi

videre. — Medens Sara stod fserdig med siri raide og ventede paa et

eller andet, som skulde ordnes, gav hendes store, tamme ren Leksu sig til

ivrigt at tygge paa hendes gamle pels, der föran var haarlos og glinsede

af slid og fedt.

Ätter gik vi et par timer, Nikki gav mig sin raide at lede, da han

havde noget andet at gore; det var min förste egentlige flytning med

Sara og Nikki, og jeg var meget beroliget og stolt över hans bemaerk-

ning: «Don Icek savrre vagget» (du er udholdende til at gaa.) De
havde nemlig vaeret betasnkelige ved at tage mig med og havde sogt at

skraemme mig tilbage ved at udmale kulde, uvejr og alskens besvaerlig-

heder med stasrke farver. Det vilde jo have vaeret ubekvemt for dem,

om jeg blev träet under flytningerne og ikke kunde folge med, saa de

skulde traeffe ekstra foranstaltninger for min skyld. Derfor glaedede hans

opmuntring mig, og at han udenvidere betroede mig raiden. — Der var

meget nyt for mig at Isere, nu da flytningerne og efteraarslivet var be-

gyndt, navnlig var der en maengde nye gloser at faa rede paa, og Biettar

sagde derfor: «Ja, nu kan du sommersproget, nu skal du til at laere

vintersproget».

Det var aften, da vi kom til Pirtimis-aetno, tynd sne laa överalt, kun

vidjer og brune baerris gav jorden lidt mörk farve. Det frös, og den

brede, blanke elv var islagt. I vaeldige zigzag laa den og spejlede den
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stille gule himmel og den hoje visne vegetation paa bredderne. Isen var

kun nattegammel, og Isengere oppe brusede fossen. Hvide ryper i store

flokke lob som perler i landskabet. De löste rener spredte sig og drev

om i smaaflokke og enkeltvis for at aede, og iidt efter lidt, mens de

stillede den vasrste sult og törst, nairmede de sig hovedhjorden oppe paa

fjfeldet. Vor köte blev rejst paa en lille hoj i nserheden af et vidjekrat.

Da Nikki allerede flyttede med pulk raider, kunde vi ikke som de andre

med lastrener slaa lejr paa den anden side elven, men maatte vente med
överfarten, til isen bar de tunge pulke.

Det klingrede af knuste isstykker, da folk og rener traadte ud i elven

og vadede gennem den dybe staerke ström. De mindre bom red paa

renerne, de större bom bares över, midt i elven saa jeg en ung kone

med vuggen paa ryggen i vand til livet forsigtig vade över, trjekkende

raiden efter sig. Det var först i november, og det frös stserkt den aften.

Ma;ndene kom vel tildels torre över, deres skindbukser gaar op til hof-

terne, og hele og veismurte er de ligesom skoene aldeles vandta^tte, naar

ankelbaandene er viklede fast om; men kvindernes bukser er af vadmej,

og deres skindgamascher naar kun et stykke ovenfor knäset. Naturligvis

varede det dog ikke laenge, inden rog og gnister stod ovenud af koterne

derovre. —
Det blev ikke mörkt den aften, for maanen stod gul og vsldig över

Raggisvarc i den klare frostluft. Vi gik et par stykker inde mellem

vidjerne og huggede ris med »storkniven»" til underlag for sovepladserne,

her var sparsomt baade med ris og brandsel, det kunde hverken blive

at liggc blodt eller faa det varmt. Hist og her paa tja^ldet stod ganskc

vist birketraeer, men det var kun bu.skagtigc alenhojc vffikstcr med en

lille tyk knortet stamme paa i kvarters la;ngde, som naesten krob henad

jorden, kuet af vind og frost. Medens Elle og jeg gik og skar ris og

maanen stod os lige som ganske naer över det lava fjaeld, pegte Elle paa

den og spurgte, om jeg vidste, hvad det var som saas deroppe i den —
jo, det var en Lap, som en aften var gaaet ud for at stjiulc rener, og

saa midt under det kom maanen op og gjorde alting lyst. Lappen blev

vred över forstyrrelsen, lob hjem til koten og hcntedc sin tj.xrekagge og

tj.xTCvisk, hvorpaa han gav sig til at tja;rc maanen sort; «mcn maanen

sugede ham til sig, og der staar han endnu med visken i den opraktc

hojrc hannd og kaggen i den venstre; du kan da .sagtens se paa figuren

at det er en Lap, SabmelaS la; dego go/ka». Lappen er som en myrc,

tynd midtpaa — b.x-ltet — ovenfor og ncdenfor poser og strutter pclscn. —
Da isen paa elven efter noglc dages forlob var st.x-rk nok, flyttede vi

igen. Tra;krencrnc blev ikke hentct över paa denne side elven, men

pulkcnc blev trukket ned fra koterne og över isen til den antlen lejr.

Det var tungt at tr.ukkc dem gennem ris og ovcr frosne tucr, og det
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var kvindernes arbejde, da ma^ndene var ude efter renerne. Hen paa

eftermiddagen ordnedes alle raiderne til afmarsch paa en bakke imellem

koterne. Solen stod lavt långt ude i horisonten, de lange blåa skygger

skiftede i det uendelige med blanke solstrimer i dette virvar af rener,

mennesker, hunde, pulke og renbyrder. Dyrene prustede, Lapperne lo

eller bandede, alt som de havde med- eller modgang i deres arbejde.

Koterne var nedtaget og indpakket, kun ildstederne blussede og r0gte

lidt. En og anden familie var helt faerdig med tillEesningen og tomte nu

RAIDEN ER TILLyESSET.

PAA DEN FORRESTE REN SES EN AF DE SMAA OVALE KISTER

i hast kaffekedlens indhold; en kop kaffe lige inden man bryder op

horer sig til. I hast indpakkes kopperne i den lille runde trzetejne, denne,

sukkerposen og den dyrebare renmaelk i bigren samt kaffekedlen pakkes

omhyggeligt ind og anbringes paa et let tilgaengeligt sted i en af ren-

byrderne.

Oppe fra bakken vandrede nu raiderne i lange brogede linjer ud i

det snelyse landskab.

Naar fja^ldfolk fserdes , er de altid temmelig tause , naesten aldrig

höres hoje raab eller livlig samtale, de enkelte lyde taber sig desuden i

det vseldige rum. Efter en lidt besvaerlig vandring imellem sten og vidjer,

og en anstrengende, men kort stigning naaede vi ved solnedgång op paa

Puollamåives fjaeldslette, hvor al vegetation ophorte og sneen laa tjet
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överalt. Deroppe sad en hvid fjjeldugie paa en stor klippeblok lige ved

siden af flytvejen, den^floj ikke, men vendte hovedet roligt og saa efter

de länge underlige raider, som stribede sletten. — Lavt i syd, långt ude

stod solen paa randen af jorden, tung og rodglodende, föran den laa

milevide sumpe fulde af ildsoer, midt i sumpene haevede lave bjaergrygge

sig bag hverandre, deras kamme var rode og skyggerne mörkt violette.

Dernede laa jorden vild og hed i solilden, men heroppe paa fjfeldet

glimrede sneen i et rent paradislys, og de länge guldrandede skygger

flyttede sig roligt med raiderne, vi vandrede lige ind i himlen. De blodt-

trsedende rener loftede deres hornkroner op mod aftenluften, det glimtade

og glodade i Lappernes rent österländske farver. Det var en hellig pro-

cession, som vandrede bort fra alverdens dod og morke. Alle gik tavse,

kun en af kvindarne sang sagte et par strofer af en salme. — Föran

raiderne opad det nxste fjaeld dreves hjorden paa flere tu.sinde dyr. Nikki

med lederenen gik i spidsen, og i en bred kila efter ham kom alle renerne,

sammenholdt af vogtara og hunde.

Da vi havde passeret fjaeldsletten, og solen var gaaet ned, oplostes dan

dybe stemning fra for nassten i kaadhed, man begyndte at passiare ind-

byrdes, naar to raider kom hinanden saa naer, at samtala var mulig, eller

man snakkede med sig selv eller med bornene eller renerne, og ned ad

fjaeldskraaningen togede folk og dyr i det lystigste virvar. Der var ingen

basvsrligheder dan dag hallar, naar undtages den forstyrralse, den utaem-

mede ren lavede, som var bundet bag i den sidste pulk af Ingas raide.

Den teada sig af og til vildt, sprang til siden, strittade imod, faldt og

trillede rundt, kort sagt siad i det med angst og vrede, saa tungan häng

dan blåa ud af halsan, dog blev den i smaa ture mere sagtmodig, og

det vilde ikke vare laenge, for man kunde späende dan for en pulk og

binda den ind i en raide efter en meget tam og adstadig rcn^'\

Maanen stod höjt, da vi mylrede ned i den rimhvide birkeskov for at

slaa lejr. Raiderne standsade, og hele hjorden kom som et uvajr ned

över nakken paa os oppe fra fjaeldet, i at nu var den stille hvide

skov levende af lyde, farver og bevaegelse. Der var folk nok til at

rejse koten, da renvogterne havde sluppet hjorden; den vilde nemlig

snart liegge sig til hvile, naar den havde Jedt sig ma;t. Inga

og jcg gik derfor stråks bort for at f;L-lde traeer til ved (det er sja;l-

dent, at Lappernc fa;lder de tra;cr, som staar lige i kotans na-rhed,

de bruges ga;rnc til at hiungc at eller andet paa, naar man ikke agter

at blivc saa l.engc, at det kan betala sig at lave en ordentlig luovva).

M.L-rkv.x-rdig nok fulcr man ikke nicdlidenhcd med de birkc, som faldcr

for en Laps 0ksc, naar man er paa hojfjjaldet, .man kurer snart, at birken

er nyttig og uvurdcrlig for dem .som fjtrdcs der, det er som voksede
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birken paa hojfjaeldet, deroppe hvor ingen andre kan g0re sig den nyttig,

kun for at muliggore Lappernes eksistens.

X

HER paa sydsiden af Puollamäive i kanten af birkeskoven kom vi til

at opholde os temmelig laenge, laengere end renen syntes om. Det

gamle rengserde, som fandtes, blev repareret, og nysten hver dag var hjor-

den i gaerdet, dels for at skilningen kunde fortsaettes, og dels for at malkes;

omkring midten af november vilde malkningen dog saa godt som ophore.

En nabo-sida en mils vej borte brugte ogsaa vört gaerde, naar de

skulde samle hjorden for at skille; de havde nemlig koterne helt ovenfor

skoven paa selve det nogne fjseld og maatte nöjes med ris til brasndsel.

Gaerdet var derfor ibrug naesten hver dag, og mange gaester kom paa

bes0g fra de andre sidaer, nogle bragte rener til skilning, andre hentede

de dyr, som var udskilte. Hele efteraaret lige til jul, ja naesten hele

vinteren rejser masndene fra sida til sida for at hente rener og efterhaan-

den faa hjorden fuldtallig.

Et par dage havde ingen rener vaeret i gserdet, en taet rimtaage

besvasrliggjorde i Isengere tid renvogtningen , traeerne stod med
tommelange fine rimpigge paa hver lille kvist, og det svageste vindpust

fik skoven til at klingre. Om morgenen havde himlen samme farve som

gammeldags provenceroser, og de rimede traeer lignede i det graarode

lys blodt mörkt egernskind. Koten med sit stribede vadmelsbetrtek stod

midt i denne jeventyrpragt og saa varm og tryg ud, det lyste ud af alle

sprcekker, og rogen med gnisterne gled op mellem traeerne.

Der var saa stille, alle renvogterne og hundene var borte, men op paa

dagen hortes lydene af hjorden paa den frosne sne og hundenes hoje skarpe

glam, lidt efter defilerede dyrene förbi nede under bakken. Alle i sidaen

havde hört lyden, og alle hastede op til gaerdet. Han som havde lede-

renen var allerede naaet til gserdets indgang fortsjettende lokkeraabet

«cus, cus-''^. Bag flokken og paa siderne hoppede og hujede Lapperne,

svingande med stave og huer, medens hundene forfulgte flygtningerne.

I susende fart rusede dyrene ind i gasrdet, og Lapperne var allerede parat

til at lukke aabningen med traeerne, som laa rede, da — rystede jorden

naesten som i jordskalv, grene knaskkede, en del af gaerdet nedtrampedes,

hele hjorden uvendte» som et lyn, intet kunde standse den, renerne

brasede frem uden at asnse Lappernes rasende raab og hundenes vilde

goen, alt trampedes ned, som var i vejen; og ve den, som falder, naar

hjorden saaledes «vender», han er slemt medtaget, naar et par tusind

rener har gallopperet över ham. Saadan faldt Sara engang og fik ansigtet
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boret ned i sneen, uden at kunne komme paa benene, hun var nsesten

kvalt og trampet ihjel, da hun blev befriet. Denne gäng gik det dog

ikke ud över noget menneske, men renerne for til fjjelds og kom ikke

mera i gsrdet den dag. Lapperne var trsette og svedige, mange af dem
havde vaeret ude lasngere end ssedvanlig for taagens skyld; i saadant

vejr kunde man let miste for mange renflokke, hvis man ikke passede

godt paa.

- To af de unge karle havde vzeret borte i to dogn, de maatte vaere

gaaet vild, og da de ikke havde mad med, begyndte man at blive urolig

for dem. Biettar gik ud med madsaek for at soge efter dem, men kom
hjem uden at have fundet dem. Naeste dag kom de imidlertid selv, og

vi fik rede paa deres aeventyr. De var gaaet temmelig långt sydpaa for

at samle rener — disse traekker jo altid sydpaa om efteraaret — , men

rener fandt de ingen af, og selv gik de vild i den tsette taage, som

raadede dag og nat. De gik og gik i to dage og naetter, mad havde

de ikke, og hvile turde de ikke, da det frös temmelig haardt; den

yngste kastede sig ned gäng paa gäng for at sove, men den a?ldre

jog ham op igen. Endelig var de da saa lykkelige at trsefte paa en

tarvekole, hvor nogle Finner af og til havde ophold, naar de var ude

for at snare ryper; den var ubeboet, men der fandtes et lille efterladt

madforraad af mel, kaffe og en flaske braendevin. Medens den jeldste

gav sig til at gore ild op, båge bröd og brående kaffe, smagte den yngste

paa braendevinen og blev stråks overvaeldet. Da de havde spist og hvilet,

begav de sig ätter ud, og var saa heldige stråks at finde en flok rener, og

ved hjaelp af deres spor fandt de den rigtige retning. Men hellerikke

den nat kunde de gaa hjem, de maatte vogte den flok, de havde faaet

fat paa, og först tredje dogns formiddag kom de til gajrdet, hvor de

arbejdede flere timer; det var aften, inden de kom ind i koten og fik

mad og hvile. Men der var ikke tid til at drive la.'nge i koten, allerede

n,-ESte dag maatte de ud igen. Der blev dog ikke taget hojtideligt paa

den historic; den yngste blev drillet og haanet, fordi han havde smagt

paa bra;ndevinen, og saa forresten taltes der ikke mere om en saadan

bagatel, der kan hiendc enhvcr renvogter.

I.appcrnes forbrug af alkohol er i det daglige meget minimalt og dette

ga;ldcr de sydiige saavelsom de nordlige I^pmarker överalt, hvor jeg

har haft Icjlighed til at iagttage. — Der baade skrives og siges, at Lap-

perne drikker bravt; at dette vindcr tiltro, kommer vel af, at de ses

bcruscde vc<l de aarligc markcdcr og vel ogsaa en og anden gäng, njiar

de kommer til staden; nu-n det er dog hingtfra bcrcltigct dcrfor at
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stemple et helt folk som fordrukkent. Spiritusforbriiget hjemme i koten

er lig nul, jeg har kun éngang set en Lap tage lidt cognac som medicin,

og manden var virkelig syg; alene det, at han kunde have en flaske

cognac i koten i flere maaneder og kun bruge den som medicin, tåler

tydelig nok om virkelig afholdenhed , og dette eksempel er långt fra

enestaaende; i de ca. i6 maaneder jeg var hos Jukkasjärvi- og Karesuando-

Lapperne har jeg ikke set noget som helst, der tydede paa, at Lapperne

var sjerlig lystne efter spiritus — tva;rtimod. Ganske vist ved jeg, at

enkelte, naar de om sommeren kommer til Tromsö, kan träffes berusede

;

men braadne kar findes i alle lande. — Dette maadehold i nydelse af

spiritus er saa meget mere beundringsva;rdigt og maerkeligt, som man ved,

at Lapperne i forrige tider var stterkt inde paa drikkeriet; det var dengang

bonderne solgte dem braendevin og tog sig betalt i rener; paa den maade

udarmedes mange Lapper og sank ned til at blive bondernes renvogtere.

Nu da bondernes private braendevinsbraending forlfengst er ophort og det

nsesten överalt er dem forbudt at eje rener, er denne trafik förbi. Men
disse forhold i förbindelse med de nuvaerende vanskeligheder ved i Sverige

at faa spiritus kan ikke alene vasre grunden til Lappernes maadeholdne

alkoholforbrug, grunden ligger dybere: Lapperne er et livskraftigt, leve-

dygtigt folk, de har set drikkeriets skadelige folger, set hvor det bar hen,

og saa har de ganske simpelt lidt efter lidt vendt sig bort fra braende-

vinen —- uden al afholdsagitation og vseldige ord; det er ligesom naar

en kraftig konstitution hjielper sig selv över en sygdom uden laege.

(En afholdsagitator har Lapperne dog haft — i de nordlige Lapmarker,

prassten Lars Levi Lsstadius, hans arbejde var stort og virkningsfuldt

paa dette omraade som paa saa mange andre).

Det er i det hele taget mjerkeligt, at Lapperne har kunnet bevare sig

som folk og bevare sin raceejendommelighed i saa hoj grad, trods staerk

paavirkning og tryk fra alle sider. Det vidner om en forbavsende sund-

hed i roden og en levedygtighed, som det vil vaere noget af en moralsk

forbrydelse at haemme og undergrave. Dog kan dette gores forholdsvis

let — den möderne shumane» kultur er en vaerre tjende for Lapperne

end gamle tiders braendevin, skatter og mange slags forfolgelse; alt dette

har Lapperne overlevet og overvundet med glans, hvorimod skoler, borne-

hjem og nybyggere dag for dag bryder deres kraft. Den underlige fejl-

agtige anskuelse, at en nybygger, hvor han end slåar sig ned paa gam-

melt Lap-omraade, er en mere vjerdifuld faktor end en velstaaende no-

made, den er det som tager jorden bort under f0dderne paa Lapperne.

Det er den saedvanlige opfattelse, at agerbrug staar över nomadisme i

vaerdi og kultur; men nybyggernes «agerbrug» er i de allerfleste tilfaelde

slet ikke noget agerbrug, de lever — ofte nok mere end kummerligt —
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af at bjaerge he paa Lappernes gamle terrsn eller paa nogle elendige

myrer her og der.

Hvis man bliver ved med at favorisere nybyggeriet paa nomadismens

bekostning, kan man nok opnaa at kvaele rensdyr-kulturen eller i hvert

fald indskraenke den til et betydningslost minimum, og da vil det — des-

vaerre for sent — vise sig, at man i stedet for velstillede nomader faar nogle

i de fleste tilfaelde fattige og understottelsestrsengende «agerbriisere», som

TO KKNVOllTtKE HOLDKK KAFKEHVIL, DAG HEM SES IIEKES KAGC.AS

intet kan gore ud af de store hojfjaelds-omraader. Naar man berover et

menneskc selve livsmulighcden, maa den kraftigste konstitution bukkc

under.

Derimod vil Lajipcrne ikke komme til at gaa under paa grund af en

dem som naturfolk iboende mangel paa Icvedygtighed. — Det viser sig

jo i det hcle taget, at teorien om naturfolks bortdoen ikke holder stik;

der er hclc ra.-kker af naturfolk, som den dag i dag lever trostig vidcre,

skönt (le allc-rcdc for loo aar siden ansaas for dodsdomte.

Uc unge, som stitlig er ude med rcncrne, forcr ikke nogcn helt mis-

undclscsvarrdig tilva-rclsc, iiavnlif; ikkr naar betet som nu er daarligt paa
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hojfjaeldet; renerne traekker da stadigt nedefter. Lapperne paastaar, at

renerne ved bestemt, hvor fode findes, og derhen gaar de. Det er naesten

lige saa vanskeligt at afholde renerne fra at gaa ned i fyrreskovene om
efteraaret, som det er at afholde dem fra at gaa ind paa graesdistrikter

om foraaret, forudsat at betet er daarligt der, hvor hjorden opholder sig*'.

Renerne, som ellers altid gaar imod vinden, retter sig slet ikke efter

dette instinkt om efteraaret, naar de higer efter skoven, og om foraaret,

naar de higer efter grassbete. Er betet godt og alle andre forhold gode,

kan Lapperne dog nok regulere flytningerne og styre hjorden.

Nu var betet imidlertid ikke godt, og renerne trak laengere og laengere

bort fra lejren; men endnu bragte renvogterne dem dog hjem om
aftenen eller i hvert fald til koternes nserhed. Naar hundeglammet

og lyden af hjorden hortes, kunde de hjemmevaerende kende de for-

skellige hunde paa rosten og derfor vide, hvilke renvogtere som var i

naerheden.

Der blev livligt, naar renerne spredte sig mellem koterne, ringlende

med bjselderne og ivrigt skrabende og sparkende efter urin. Var det

lyst enten af maane eller stjerner, gik familien ude og besaa ejendommen

;

om det var koldt, trak man armene ind paa kroppen, saa pelsaermerne

häng tomme. Forsigtige og stilfaerdige listede de rundt og undersogte

renerne, eftersaa maerker og lignende. Ogsaa hundene luskede stille om-

kring, de vidste nok, at renerne var hellige og uroriige, naar de gik mellem

koterne. Bornene kunde dog ikke modstaa fristeisen til at kaste lassoen

paa en og anden meget tam gammel ren, som saa blöt virrede irriteret

med hovedet över forstyrrelsen ; de var dog ikke alle saa skikkelige, for

da jeg forsogte en lille beröring oppe ved geviret paa en af de tamme

traekrener, sparkede den med sit ene forben min haand vaek, saa det

vaerkede i den laenge efter. — De voksne gik snart ind i koterne igen,

de kunde jo hurtigt skaffe sig overblik över hjorden, se hvilke dyr som

manglede og hvilke som var fremmede; men bornene blev laenge ude,

de ovede sig grundigt i kunsten at kende rener, de mserkede sig de

utallige variationer af gevirformer og deres navne, skindets forskellige

farve og ejendommeligheder i renens bygning og hele udseende samt

bjaeldernes forskellige lyde. Ved saadant jzevnligt samvaer med hjorden

erhverver bornene paa let og naturlig maade de kundskaber, som er

nodvendige for at blive en dygtig renvogter. Hvis alt dette ikke ind-

0ves fra barnsben af ligesom i leg, er det overordentlig svaert, ja vel

rent umulig at laere som voksen, navnlig vil da lysten og den naturlige

interesse mangle, og uden virkelig lyst og interesse er renvogterens til-

vaerelse kun en uudholdelig kaede af strabadser og farer; er han derimod

fra barndommen af udrustet med kendskab til landet og egnen, til hjorden

og dens egenskaber, til hundenes dressur og evner og dertil ved, hvad han

5
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selv formaar og kan taale, da bliver han sit arbejde voksen og kan finde

indhold og glaede i det.

Historien med de to unge fra sidaen, som gik vild, fik Sara til at for-

tselie om lignende begivenheder, naar vi sad ene i koten ved arbejdet.

Lapperne har jo en overordentlig udviklet stedsans, og det er meget

sjaeldent, at nogen gaar vild, men i taet taage og i snefog kan det nok hasnde.

HN KKNVOGTEK KORSTYRRES I SIN SOVN UNDER RAUCAS

(Lapperne selv siger, at i morke kan de sagtens holde sig orienteret, men i

taage hsnder det, at de gaar vild, noget de ikke selv kan forstaa eller

forklare). En ung pige fra nabosidacn havde vaeret hos renerne om dagen

i taet taage, og da hun ud ])aa aftencn vilde gaa hjem, var det hende

umuligt at finde koten, hun gik i flerc timer, men lagde sig saa endelig

til at sove; da hun vaagncdc na.-stc morgen, saa hun til sin store for-

undring, at hun laa ligc i n.urhcden af koten.

Gaar Lapperne vild i snefog, er det mcgct almindcligt, at ilc läder sig
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«sne ned»; det er ikke nsr saa farligt at lade sig begrave i en snedrive,

naar man har värme klseder paa, som det er at gaa til udmattelse og

saa synke ned i sneen — det er den sikre dod. Jonna, manden som

jeg fulgtes med fra Kattuvuoma, da vi flyttade, blev engang overrasket

af en voldsom snestorm paa fjaeldet om natten, og stråks, da han markede,

at han ikke kunde komme frem, lagde han sig ned og lod sneen fyge över

sig, medens han roligt tog sin nattesovn, til det lysnede, og han kunde

orientere sig. Den eneste sikkerhedsforanstaltning, Lapperne foretager

i et saadant tilfselde, er at de stiller en af skierne eller skistaven op ved

siden af hovedet, saa de med den kan bore sig frem igen, hvis der om
natten er faldet megen sne.

Sara fortalte ogsaa, at aaret forud var en lappige fra en anden sida

gaaet ud om aftenen for at samle renerne, men da det blev et forrygende

snefog, turde hun ikke blive ude natten över i vildmarken, men forsogte

at naa hjem
;

paa vejen hjem gik hun imidlertid vild, de fandt hende

ikke for naeste foraar. Sara mente dog, at det var pigens egen skyld,

at hun »blev borte» ; naar saadant vildsomt vejr kommer över renvogteren

i odemarken, skal han blöt folge hjorden, gaa efter «storbJ£elden» (den

störste af de utsmmede tyre har den störste bjaelde om halsen, og den

er hjordens forer, de andre rener folger den). Det kan veere vanskeligt

nok at holde sig til renerne, da de i uvejr er meget urolige og lober

for at finde lae; men kan man folge dem, er man sikker paa at bjjerge

livet. Naar vejret er stilnet af, gaar altid friske renvogtere ud for at

samle hjorden, og det er da skik, at man altid opsoger storbjaelden först,

forerenen med hovedhjorden, og den som har vaeret ude er reddet. Saa-

dan har Sara overnattet mange gange i uvejr, da hun var ung. Det

kan naturligvis ikke altid redde livet at folge renerne. Hvis man ikke

selv kan klare sig for sult og kulde, nytter det jo ikke at vaere i hjordens

nserhed. Hvis man om efteraaret er temmelig tyndt klaedt paa og ikke

kan komme til at gare ild op enten af mangel paa brtEndsel eller for

vejrets skyld, bliver situationen kritisk. I de fleste tilfselde er det mere

kulden end sulten, der gor det af med en Lap, som er gaaet vild; de

har nemlig en ganska god velse i at sulte.

Naar en renvogter om morgenen bareder sig til at gaa ud, nyder han

som regel kun et par kopper kaffe, »spisar jag, bliver jag for tung til at

loba paa ski» ; men han stoppar höet omhyggeligt i sine sko, snorer ankel-

baandene, saa de ikke gaar op, tager sin lasso om skuldrane og en lukka^'^

paa. Ingenting paa ryggen, ingen mad med, kun skistaven i hojre haand.

Ofte samles renvogterna fra de forskellige koter og forar an kort raad-

slagning, inden de gaar ud ; darpaa foddarna i skierne og afsted i hverandres

spor, til de Isengere ude deler sig og gaar i hver sin retning for at finda og

samle hjorden. Har der vaeret vogtere hos renarne om natten, faar den

5*
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kommende aflosning hos dem rede paa, hvor dyrene er at finde, og andre

nodvendige oplysninger. Har de selv vogtet dagen for og ladet hjorden

vaere ene i nattetimerne, hvilket er meget almindeligt om vinteren, naar

der ikke er ulve i nserheden, saa kender de dog renens vaner og egnen

saa godt, at de omtrent ved, hvor de skal soge dyrene. Er betet godt,

gaar disse ikke långt mellem hvilestunderne, men driver langsomt betende

op mod vinden. I dyb sne er det besvaerligt for renerne at faerdes, de

traeder da saa vidt muligt i hinandens fodspor, naar de skal gaa en Isengere

sträckning. Fererenen gaar i spidsen og traeder spor for de andre, naar

den bliver trjet, viger den ud, og en anden övertager forerskabet;

men det er langtfra alle renerne, som kan og gider finde vej og tr£ede

spor, siger Lapperne. Paa den maade forstaar man nok, at det ikke

gaar hurtigere for en renhjord at flytte sig paa en nat, end at renvogteren

paa sine länge glatte skier snart kan indhente den om morgenen, navnlig

da han har sporene og vinden at rette sig efter; og om de to ting slåar

fejl, kan han med sin skarpe ovede horelse lytte sig til, hvor de findes.

Reijvogterens maal er at komme rundt om hjorden, »indringe» den;

skal den samles og bringes et eller andet sted hen, bruges hundene.

Har disse ikke faaet ordre til arbejde, foiger de vogteren lige i hjelene.

En dygtig hund iagttager nöje alle hjordens bevasgeiser, og saalaenge

denne gaar jsevnt fremad, foretager den sig intetsomhelst, dog er den

parat, saa snart der indtrseffer en lille uregelmaessighed. Er det noget

saa ligetil som at hente rener, der bryder ud af hovedflokken, behöver

vogteren biot at gore en haandbeva;gelse, saa jager hunden afsted og

bringer renerne tilbage, hvor långt den end maa forfolge dem ; om vinteren

i dyb sne kan dog hverken rencr eller hunde operere hurtigt. Skal hele

hjorden derimod vendes, faar hunden en saerlig ordre, hvorcfter den

springer föran og moder renerne, saa de vendcr og gaar i den onskede

retning.

Er en renvogter i det tilfaelde at have en daarlig hund, maa han

selv gore hundctjenestc, og det kan han ogsaa, hvor utroligt det end

lyder, han kan indhente flygtende rencr, selv «vcnde» hjorden, kort-

sagt alt, hvad hunden eliers bruges til. Han kan paa den maade faa

for sig at lobe flere mil om dagen, uden en eneste forfriskende madbid

eller nogen ordentlig hvilc, Og hvis han af en eller anden grund ikke

kan förlade hjorden om natten, maa han nöjes med den hvile, han kan

faa mellem renens a^detidcr*". Han kan da saette sig op mod en sten og

sove en timcs tid eller to, til dyrene ätter s.x-tter sig i bcva;geise, eller

han kan danne sig et Icje af kviste, om han kan skafle sig saadannc,

og hvilc paa det med yder|iclscn trukket oycr hovcdet, hvis det er saa

koldt, at han maa beskyttc ansigtct mod frost. F"ry.ser han foddernc, kan

han grave sig halvt ned i siic, om det er i snötiden, og p.la den maade
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holde sig varm, medens han hviler. Han kan ogsaa vjere saa heldig at

have en trofast kammerat i hunden; ssetter han sig for at hvile, har

mange hunde den gode og meget paaskonnede vane at laegge sig över

fodderne. Har renvogteren tid og lejlighed til at skafFe sig ild, gor han

det selvfolgelig, men af forskellige aarsager kan han ikke ofte have ild;

maaske findes intet brsendsel i naerheden, eller vejret umuligg0r al ild-

taending, hellerikke har han ret ofte tid til at samle saa meget brasndsel,

at han kan holde en ild vedlige. Saadan en nat uden ild i morke og

TO RENVOGTERE SOVENDE UNDER RAGGAS; HUNDENE HOLDER VAGT.
PAA H0JFJ^LDET EN SEN AUGUSTAFTEN

ensomhed kan nok vaere läng, man horer dog aldrig Lapperne tale om
det eller klaga, hverken över kulde eller sult.

Men naar saa endelig renvogteren kommer hjem til koten efter et halvt

eller helt d0gns fäste, om ikke lasngere, forsyner han sig ogsaa med mad
og kaffe i ret store kvantiteter. Dog griber en Lap aldrig begaerligt efter

maden, om han aldrig saa Isenge har vaeret uden f0de, han bevarer sin

rolige balance, spiser langsomt og i tavshed, og medens han spiser, er han

hellig og urorlig («bora rafin», spis i fred, er husmoderens venlige formaning,

naar nogen besvasrer en med sporgsmaal under maaltidet), madro fordres

og gives. Medens han spiser, er han fri for at fremkomme med oplysninger,

han plages hverken med sporgsmaal eller konversation af nogen art.
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selv om han sidder inde med aldrig saa interessante oplysninger, og de

omvEerende pines af nysgerrighed. Naar renvogteren endelig er ferdig

med at spise og drikke kaffe, begynder han at se til sine sko, skifter

höet, om det er vaadt, eller Isegger det til torre ved ilden, tager

andre stovler paa og vender de fugtige, han lige har taget af; for de

haenges til torring, traskkes de omhyggeligt i facon og udstoppes med
ho for at holde formen, en Lap er nemlig ikke saa lidt forfasngelig hvad

fodder og fodtoj angaar. Saa skifter han den tykke renvogterpels med
en tyndere, ha;nger sine vanter op til torring, og medens alt dette staar

paa, kan han nok trevent give en og anden oplysning om hjorden, og

efterhaanden kommer jo det mest nodvendige frem, som han kan hava

at meddele; men derefter laegger han sig til at sove inderligt og dybt,

ganske tabt for omverdenen i flera timer. Najsten i alle lapkoter kan

man om dagen trsfifa sovande mandfolk, hjemvendte tra^tte renvogtere.

Fremmede, som kommer til en laplejr og ser mjendene sove om dagen,

drager ofta dan fajlagtige slutning, at Lapperne er dovne og intet har at

bestille. —
Da vi paa grund af formandens fravaerelse ikke kunde komma til at

flytte, maatte renvogterne felge hjorden paa dans vaj nadovar; da fjarnade

sig efterhaanden saa långt fra koterne, at de ikke hver dag kunde naa

hjem til sidaen for at sove og spise. De udrustede sig derfor til at bliva

borte i langare tid, tog med sig bred, smör, sukker, kaffe og tobak;

fersk kod kunde de selv skafife sig ved at slagte en ren, om det gjordes

fornodent. Foruden provianten til dem selv og hundene''" madtoges den

ena halvdel af en gammal teltdug, og som sovesager kun at gammalt, nae-

sten haarlost renskind, dertil en ret stor ville skoho, snöade vidjer til ski-

baand, et par ekstra sko, en kaffekedel og en lille kedel til at koge kod i

;

an okse, kikkerter og en bosse fuldstajndiggjorde udrustningen; nu skulde

der kamperes ude. De andre renvogtere til den samme hjord havde an

jignende udrustning, og de slog sig naturligvis samman. Naar de ude i

hjordens narrhed havde valgt et nogenlundc centralt sted paa fja;ldet, rcjste

de der dåres lilla lawo, som en saadan lille interimistisk kotc kakles. Den

bcstaar af nogle tynde i toppen sanimcnstilledc birkcstammer, lige og

krogede som de nu bedst kan findes dcroppc i skovgra.'nscn ; över stam-

mcrncs runde trasstel bredas den medbragte halva teltdug, den kan ikke

naa helt rundt, men aabningen tjcner da som dor.

Denne lilla luftigc bolig, som egentlig kun er et las for vinden, afgivcr

dog et megct paaskonnet tilflugtstcd for alle de unge renvogtere af bagge

kon. De har ild, mad og godt humor, er omgivet af renerne og befinder

sig som hjemme; at de ofte slider ondt og maa undva;re alle sa;dvanlige

bckvcmmalighcdar, faldcr dem aldrig ind. Der er naturiigvis ikke magen

tid til sclskabclighcd, rcncrna'l;L'ggcr iidt baslag paa alle vogtcrnc, og hvilcn
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maa tages, naar den kan fäas, men alligevel gaar skjemten kaad og kvik

om aftenen, naar et hold er hjemme for at spise og hvile. Braendsel faar

man ved, at hver isser, som er paa vej hjem til lavvoen, tager en gren,

et trae eller en favnfuld ris med. Paa den maade medbringer den enkelte

selv det bryende, som hans mad og kaffe skal koges ved. Naar kod-

gryden damper og ilden värmer, forsvinder trsetheden, dagens oplevelser

droftes, hjordens stilling og hvad dertil horer; der drilles, kurtiseres og

hittes paa spilopper. Hundene sidder sovnige og sultne föran ilden og

venter paa, at det skal blive deres tur at faa mad. Udenom denne lille

levande, lyse plet staar morket tset og gor stedet lunt og hyggeligt.

Naar kodet er spist og skoene er skiftet med tort ho, Isegger alle sig til

at sove i fuld paaklzedning; der er jo nemlig ikke andre sovesager end

gamle afslidte renskind paa et tyndt risunderlag, en og anden kan have

et låset taeppe över sig (man tager kun gamle daarlige ting med til

lavvoen, fordi tingene ligger den meste tid uden opsyn og udsat for vejr

og vind og ildgnister). Som hovedpude bruger de hinanden eller en til-

faeldig bylt. Er der mange, kan de laegge sig i en ring rundt om ilden

for at faa pläds. I lobet af kort tid bliver der stille, baalet falder sammen,

morket rykker ind, og den lille lyse plet fra for er opslugt af vildmarken.

Men natteroen i lavvoen kan let blive forstyrret, en af de andre renvogtere

kommer hjem, begynder stråks at blsese ilden op, knaekker grene og

laegger paa, saa baalet blusser igen, han lofter et par ben tilside, som i

s0vne er kommet ilden for naer, skubber én hund afvejen og faar en

af de sovende flyttet saa meget, at han kan knibe sig en pläds til at

sidde og värme sin mad; naar han har spist og drukket, skubber han

sig en pläds mellem de andre og sover ind. Natteroen kan ogsaa for-

styrres paa anden maade. Biettar fortalte, at en nat da han var ene i

lavvoen, kom »storbjaelden» lige derhen, og gik uroligt og skramlede med
bjaelden. Selvfolgelig vaagnede Biettar stråks, sprang op, tog sin bosse,

og stod paa skierne; der maatte vaere ulv paa fserde, naar selve fore-

renen, den vildeste tyr i hele hjorden vovede sig frem for at bede om
hj^lp. Ganske rigtig fandt han hjorden i vild förvirring og aldeles raad-

l0s; selve fjenden fik han dog ikke ram paa, den havde taget flugten

uden at faa gjort skade, da den maerkede hans naerhed. Biettar samlede

den del af hjorden, som hörte under ham, og gik paa ski udenom den;

han blev selvfolgelig hos renerne hele natten.

Livet i lavvoen og hos renerne har saa lidt med sasdvanlige tidsbe-

stemmelser at g0re, at den, som har vasret laenge ude, let lober sur i

dagenes raekkefolge; engang, da Biettar kom hjem, og sosteren i förtal-

lingens gäng kom til at naevne, at noget var sket i lördags, spurgte han

i fuldt älvor, «hvornaar var det lördags. Han kunde nu ogsaa i sasrlig

grad vaere udsat for at tage fejl af dagei.e, for i de otte maaneder, jeg
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boede hos hans forseldre, var Biettar ikke hjemnie i koten en hel uge i

traek nogensinde, men altid hos renerne. Biettar var en ivrig og dygtig

renvogter, hvilket han ogsaa nok vidste selv; dog var han ikke ene om
at vaere selvbevidst, Caeppe var det i lige saa hoj grad som sin herre,

det var den dygtigste hund långt og nasr, den ligefrem gnistrede af energi

og intelligens, dertil var den god, gjorde aldrig en lille renkalv fortrasd,

en dyd som ikke alle laphunde er i besiddelse af. Kom Cseppe om for-

aaret över saadan en lille nyfodt renkalv, som vjergelos stolprede af paa

sine länge ben, hoppede han blöt föran den for at lege ; det havde man

observeret mange gange; han kunde derfor bruges til vogtning ogsaa

under kselvningstiden, hvor Lappeme skal se at klare sig uden hunde,

da disse ofte gor skade paa kalvene eller jager de draegtige köer for staerkt.

Biettar sagde ogsaa, at om nogen bod tusinde kröner for Caeppe, blev

han dog ikke solgt.

Casppe fik desvaerre ikke lov til at leve sin tid ud (Lappeme regner

ikke en hunds ålder til mere end seks, syv aar, saa er den slidt op og

dra;bes*'). Caeppe var nemlig en ivrig slagsbroder, og tog navnlig til taen-

derne överfor medbejlere, naar der kuredes til det andet kon; det blev

dens skc-ebne at do for sit hede blods skyld. En höstdag, medens renerne

var inde i gzerdet og alle folk travlt beskaeftiget der, opstod slagsmaal

mellem hundeflokken udenfor. Caeppe maatte bukke under; naar to hunde

slaas, og de andre ser, hvilken der er den svageste, overfalder de alle-

sammen den svage. Csppe havde ikke krafter nok överfor sine större

modstandere. Ingen Lapper saa, hvad der gik for sig; de plejer ellers

altid at skille kaempende hunde ad, og da man senere släp renerne ud

af gaerdet, laa Caeppe dod og ynkelig tilredt. —

XI

MKIip:ns vi havde lejren ved Puollamåives sydende gik sidaens formand,

sida iscd, tillige med et par andre jiaa ski til Kattuvuoma forat hcnte

noglc pulkc, de mangledc. En sida flytter ikke, for sidaens ised bcstemmcr,

det skal ske; han bcstemmer ogsaa, hvor man .skal slaa lejr, og vare-

tager i tiet hele taget sidaens tarv baade indadtil og udadtil. Nu var vor

ised imidlcrtid rejst til Kattuvuoma, og rejsen trak la-ngc ud af en eller

anden uforudsct grund; vi kunde ikke konmie til at flytte. Der knurredcs

meget över hans langc fravierelsc, »den sia;dchentningsrejse gor folk

hjordiose». Det var nemlig saailan, at rcnvogterne kunde ikke holdc

renerne tilbage, hovedhjorden bcholdt de jo nok, men större og mindre

flokkc kneb ud og gik sydpaa efter bcdre bete; blandt andre var Saras

gamle tammc Lcksu forsvunden. Og det var ikke godt for renerne at
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komme alene ned i de store skove nu i slagtetiden, for der boede bon-

derne, og naar Lapperne sad oppe i det överste af birkeskoven, kunde

de ikke kontroUere, hvad der foregik med deres dyr saa långt borte;

desuden kunde saadanne uvogtede rener foraarsage hoskadeerstatninger.

De evindelige hoskadeserstatninger, som g0r forholdet saa spaendt mal-

iern bönder og Lapper kunde dog afvaerges temmelig let, ved at bonderne

fik tilhold om at tage deres ho hjem i rimelig tid — om höet ikke var

hjemme inden en nsermere fastsat dato, maatte bonden selv tage den

skade, som skete; nu staar disse elendige hostakke ofte som lokkemad i

renens vej for at skafife bonden en ikke helt lille biindtjegt.

VINTERFLYTNING

Hoskadeserstatningen i Sverige og graesskadeserstatningerne i Norge er

i mange tilfaelde ikke andet end den rene pengeafpresning af Lapperne,

og dette uretfaerdige forhold burde begge lande saette en aere i at faa

afskaffet. Naturligvis findes der de Lapper, som er slosagtige med ren-

vogtningen ; men det er langtfra saa galt som klagerne lyder, og Talma-

Lapperne, som jeg fulgtes med det efteraar og vinteren över, var dygtige

og samvittighedsfulde renvogtere, dog kunde de ikke forhindre, at enkelte

renflokke forlod hjorden og gik paa egen haand, og saadanne flokke er

det dem umuligt at vogte sserligt; saa stor överflöd paa arbejdskraft findes

ikke hos Lapperne.

Endelig omkring 17, november kunde vi komme til at flytte fra

Puollamåive hen mod fjaeldet Tavanjunjes. Det var förste gäng, jeg
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skulde forsoge at kore i pulk med ren for. Inden vi bröd op, komman-

derede Sara mig i den tykke pels. Nikki sagde, da han saa mig: cNu

ligner du da andre folk.» Det samme syntes aabenbart hundene, de

skelade ikke mere mistaenksomt til mig, og jeg behovede ikke som for

at vaebne mig med en kasp, naar jeg gik til de andre koter. Laphunde

har som andre hunde et skarpt blik for klaeder, og saalaenge jeg op-

traadte i vadmelsklaeder (sommerklseder, pelsen var nemlig saa tung, at

jeg i det laengste sogte at undgaa den) her ved vintertid, var jeg en

misliebig person.

Vi maatte gaa det förste stykke vej fra koterne; der var kun faldet

ca. halvandet kvarter sne, og alenhoje tuer og sten stak frem överalt.

Det var et kaempearbejde at vade frem i sne og ujaevnheder med den

legemstyngde, pelsen gav mig; jeg folte min kröp inde i dette vajldige

hylster som en tynd stäng, man har lästet for haardt. —
I Saras raide var to korepulke, en til hende selv og en til mig, og da

vi kom til nogenlunde jaevnt före, fik jeg lov til at anbringe mig i pulken,

hvis jeg da ellers kunde komme afsted med det, for raiden standsede

ikke; det maatte ske under farten, og den tykke bceska (pels) tillod ikke

mange smidighedsovelser. Jeg fik mig dog placeret i det lille ageredskab,

men det jaevne före borte snart op, og faerden gik i ujaivne ryk mellem

knolde og sten og txtte vidjekrat, hvor jeg folte mig som en kat, man

stryger mod haarene. Til yderligere opmuntring havde jeg en tonde saltet

fisk at slaas med i spidsen af pulken; den ruUede og nappede mig i benene,

medens jeg med haenderne udenbords maatte holde baaden paa ret kol

;

engang imellem trillede pulken rundt, og Sara lo, naar jeg efter en lille

ufrivillig spadseretur forsogte at bjjerge mig indenbords igen til fiske-

tonden. P"orresten trostede hun mig med, at det kunde gaa megct vasrre;

engang havde lille Nilsa faaet pulken över sig som et laag og blev trukket

med inde under den; saadanne uhcld er naturligvis almindelige og altid

genstand for munterhed.

Jeg havde imidlertid stadig modgang paa den förste del afrcj.scn; renen,

som gik bag mig, havde hele tiden opfort sig venskabeligt, ofte havde

den na;sten hvilct mulen paa min skulder, og den gik fredsommeligt og

pustedc sin sta;rke hede aande ind i min nakke eller i mit ene ore. Jeg havde

va:nnct mig til at se dens store takker i mit hoveds umiddclbarc n;i;rhed,

uden at behove at na;re ajngstelsc for puf og stod af dem ; men pludselig

var venskabet förbi, den begyndte at smaaprikke mig i nakkcn; tilsidst slog

den mig ganske eftcrtrykkeligt paa skuldrene og i hovcdct. Jeg ta:nkte

först det skete af uagtsomhcd og sagde ingenting, men da den fortsatte

med större cftertryk, og jeg vendte mig om for at givc den et dask,

saa jeg aarsagen til dens forandrcdc ojiftJrsel, seletojct var i uorden, dens

stavtr.L-er''' havde losnet sig. Da det var bragt i orden, fortsatte vi fiurden
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i samme gode forstaaelse som fer. Naar vi kom gennem birkeskov,

passede den meget omhyggeligt paa ikke at stode takkerne mod traeerne

eller faa dem filtret ind i grenene, den passede bedre paa sit gevir end

paa pulken, den havde efter sig; den kunde g0re en lille svingning for

at undgaa en gren, men derved faa pulken drejet, saa staevnen og trsk-

remmen kom paa hver sin side af en trajstamme. Det er altid meget

farligt, naar det ikke er den förste ren, men sker med en af de efter-

folgende; de forangaaende rener fortsaetter marschen uhindret, og den,

som er standset med pulken, bliver ganske simpelt kvalt, fordi de andre

traekker til, — om der ikke kommer hjaelp i tide. Den, som leder en raide

gennem en skov, hvad enten det er lyst eller mörkt, maa derfor vaere

yderst paapasselig og stadig se sig tilbage og fole det mindste ryk i

raiden. Hasnger en pulk fast, maa han hurtig springa til og rykke den

foregaaende ren saa meget tilbage, at den bagved ikke kvaeles. medens

han, ofte med stort besvaer, faar pulken los fra trseet. Opdager han

uheldet saa sent, at han ikke kan redde renen paa anden maade, maa

han tage kniven og hurtigt skasre rentommen över, saa dyret faar luft

(tommen er fastgjort om renens pande og om halsen ned under hagen).

En ren taaler ikke meget överlast, den kvaeles let, og den styrter

let, hvis man giver den for tunge byrder at baere eller traekke. Paa faa

dage udmagres en ren, hvis den faar for lidt fode, og den dor hurtigt

af sult; til gengaeld bliver en mager ren hurtig fed under gode forhold,

hvis den ellers er sund.

Vi havde paa denne flytning ikke uheld af nogen art, naar undtages

de ssedvanlige smaaforhindringer, som vanskelig kan undgaas, naar man
fasrdes med stort tros i morke gennem stenet og uvejsom vildmark. Hen

paa aftenen standsede vi; det var meningen kun at hvile natten över og

saa fortsaette naeste dag. Sara vilde dog have koten op, men nogle af

de andre familier nojedes med at taende et vaeldigt baal og overnatte

omkring det. Her var rigeligt med torved, flammerne stod höjt i vejret,

de sortsvaertede kaffekedler kantede baalet, medens ilden lyste paa alle

disse aeventyrskikkelser med pelse og rodkvastede topluer; skygger og

skéer for hid og did, og höjt oppe under stjasrnerne jog nordlysflammerne

som överjordiske elverpiger i lydlos dans. Der er en egen festivitas över

Lapperne, naar de saaledes mange sammen raster om et stort baal, og

der spares ikke paa skaemt og kvikheder. —
Naeste morgen maatte de andre familier ogsaa saette koter op, renerne

havde nemlig spredt sig saa meget den nat, at det tog nsesten tre

dogn at faa samling paa dem igen. Hjorden blev da bragt helt hen

til koterne, hvor den var et par timer, medens tra;krenerne indfangedes

og forspasndtes. Bornene morede sig af hjertens lyst, kommanderede
med hundene, kastede med lasso og tumlede med dyrene; men naar
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de satte altfor megen bevsegelse i hjorden, fik de en skrap opfor-

dring til at moderere arbejdsiveren lidt. Et af bornene lob med en

bjaelde, som af en eller anden grund var löst af en renko, en gryntende

sogende renkalv kom springende, men da den saa barnet istedet for sin

moder, standsede den skraemt, alligevel vedblev den i sin raadvildhed at

folge barnet, som ringlede med bjaelden, istedet for at lytte efter mode-

rens kalden. Ligesom Lapperne kender hver enkelt bjcelde paa lyden,

saaledes gor ogsaa renen.

Da vi bröd op, havde vi hele hjorden om orene, men den var snart

ude af sigte, og raiderne kom sindigt efter.

Vi flyttede nu med ret korte mellemrum, renerne higede stadig syd-

paa mod bedre bete; men for at vaere sikker paa at finde godt bete

paa det omraade, som var disse Lapper beskaaret, gik vor ised paa ski

nedover for at undersoge forholdene, inden de släp hjorden ned. Renerne

selv vidste nok, hvor der fandtes lav, men den kunde vaere dsekket af

isskorpe, eller andre sneforhold kunde besvaerliggore eller rent umulig-

gore betning; det var det, som sidaens formand nu gik for at faa rede

paa, —
Naar en Lap saaledes gaar ud for at under.sogc betesforhold om vinte-

ren, tager han istedet for sin almindelige skistav »stavskovlen» med. Det

er en stav, som ender i et smalt tra;blad, hvormed han kan grave sneen

tilside og se, om bunden er ren, det vil sige uden is eller haard sne-

skorpe. Vejret om efteraaret raader meget for, hvorledes betesforholdene

bliver om vinteren. Efteraaret er bedst, hvis sneen kommer sent og

stråks bliver liggende med frost; kommer der tidlig sne og den toer til

vand og derpaa fryser, dannes den farlige og frygtede isskorpe (sv. tflen»),

som renen ikke med sine klove kan komme igennem. Men selv om
efteraaret er godt, sneen ligger JEevnt og direkte da'kker laven uden is

under, saa kan der alligevel senere komme farlige perioder. Hvis der for

eks. om vinteren kommer saa sta;rkt tovejr, at det överste snclag smelter,

hvilket meget let kan ha;nde, og saa igen fryser og derpaa dzekkes af

et tykt snelag, saa indtra£der det, Lapperne kalder cceirve, og i ca;vve-

vintre mister de mange rcner paa flere maadcr''". Der er mangc slags

vejr og mange slags forhold, som besva^rliggor tilva;relscn for nomailcrnc.

Det var alle saadanne .säger, sidaens formand gik ud for at undcrso^c for

hjorden kunde gaa ned. Var der ugunstige betcnsforiiold sydpaa, maatte

de jo se at holdc renerne oppe paa hojfjieldet og i birkeskovcnc saa

la;nge, til betesforholdene bcdrcde sig igennem forandrcdc vejrforhold;

men det var dog altid risikabeit, dels fordi en stor del af renerne vilde

snige sig paa egen haand ned i fyrreskoven, dels fordi hoj(ja;ldsbetet

gaerne skuldc spares til foraaret, hvor absolut intet andet bete kan be-

nyttes paa grund af skare".
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Lappernes nuvserende omraader er saa indskraenkede, at saasnart der

indtraeder vanskelige betesforhold, sulter en masngde rener ihjel. Hjordene

kan paa eet aar decimeres ganske betydeligt, i hundredvis, ja endog, naar

det er szerlig slemt, i tusindvis åar renerne afsult; dog 0ges en renhjord

hurtigt igen, hvis den faar medgång.

Det er en stor pine for nornaderne, naar deres dyr dor af sult, selv

om de i enkelte tilfaelde kan basre tabet uden helt at ruineras. — Der

er ikke hyggeligt i en Lapkote, naar hjorden farer ilde og ikke kan

hjaelpes. Aar 1906, da tusindvis rener d0de af sult paa grund af ulykke-

lige betesforhold över store omraader, hortes der ikke mange glade ord.

Kvinderne sad hjemme hos bornene og graed, renvogterne var tavse og

dystre, og alle, som kunde komme ud, arbejdede i angst og pine for at

redde i det mindste en del af dyrene.

Lapperne havde faaet tilladelse til at fa;lde trzeer med sksggelav og

denne bar de hen til dyrene, som stak rundt om i den dybe sne, for

udmattede til at gaa mere; d0ende og döde laa spredt överalt. Der

kunde jo kun vaere tale om at redde en brokdel af hjorden paa den

maade, navnlig sogte Lapperne at holde liv i de taemmede trjekrener —
döde de, umuliggjordes flytningerne, og alt var tabt. Natiirligvis ophorte

den ssedvanlige renvogtning under disse forhold, de kraftigste dyr sogte

selv hen, hvor de mente at finde fode, og kun de allerstaerkeste tyre kunde

skrabe igennem sne og is, saavidt at de lige undgik döden. Der, hvor

de havde skrabet huller i sneen, sogte de svagere dyr til og opsamlede

mulige lavrester, men alt, hvad der hed kalve og unge dyr, döde uhjaelpe-

ligt. Det haendte ofte, at man bar lavgrene hen til en styrtet, udmattet

ren, som blöt orkede at vende hovedet, se til foden og saa synke til-

bage og do. Saadant skar Lapperne i hjertet, de drömte om det om
natten og taenkte paa det om dagen. De led ikke blöt ved at se deres

okonomiske stilling truet, det var naesten vKrre at se deres stolthed og

glsede, renhjorden pines saa grufuldt. —
Alligevel gik det nok ikke saa galt, som det i den vaerste tid saa ud

til. En del rener havde reddet sig ved i tide at flygte til bedre betes-

marker, og man troede de var döde, ingen havde jo tid til at holde

rede paa de enkelte dyr; det gik ikke an at samle hjorden paa saedvan-

1ig vis. Senere, da der kom bedre forhold, og man havde tid at soge

og samle, fandt man dog en del spredte rester, saa der ätter var lidt at

begynde med for dem, som mente at staa helt paa bar bund. — En-

kelte, som havde folk nok og energi nok, holdt ogsaa liv i store flokke

ved med opbydelsen af alle deres kraefter at skaffe skaeggelav tilveje i

saa store msengder og paa saa tidligt et tidspunkt, at dyrene kunde

reddes. En fattig enke f. ex. var selv idelig ude med oksen og gik fra

ren til ren med fode. Hun sled huden af sine hsender, og sved og taarer
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flod; der var kun lidt S0vn og hvile at faa, mens det haardeste stod

paa. — Sveriges regering fik med stort besvasr udvirket tilladelse for

Lapperne at soge ind paa de gode betesmarker i Finland, men de Lap-

per, som med deres hjorde var långt borte fra finsk omraade, kunde

ikke saa meget som taenke paa at flytte med de svage og döende dyr.

Vmteren 1907— 8 var imidlertid god. Lapperne klagede ikke, kun

udtalte de sig i al almindelighed om, hvor svaert det var for dem at

bjaerge sig paa de snevre omraader, man undte dem. —
Efter en tids forlob kom .sida-formanden tilbage med den meddelelse,

at der var «gode renkaar» sydpaa; det var ikke farligt at lade hjorden

gaa nedefter; desuden oplyste han til Saras glzede, at Leksu befandt sig

i bedste velgaaende; den var med en del andre kloge rener gaaet til

vinter-betespladsen efter sin egen almanak.

xn

FOR OS hjemme i koten gik livet .sin saedvanlige gäng. Bekvemmelig-

hederne blev fsrre, medens morket og kulden tog til. Maanen skin-

nede midt paa dagen, nordlysene blafiede, og alt frös mellem fingrene paa

os. Kniven i baeltet frös fast i skeden, og skulde man spise med ske eller kniv,

maatte den först värmes ved ilden, for ikke at haenge i Iseberne; alle jaern-

säger som kedelhanke og lignende kunde man ikke tage paa uden vantar.

Naar man vaskede haar og derefter redte det föran ilden, frös det stift, og

vaeden dryssede fra kammen i form af sne (Lapperne, baade ma;nd og

kvinder, vasker ofte haaret; de reder det aldrig tort, kun efter forudgaa-

ende vaskning; det sker dog ikke saa meget for renlighedens skyld, som

for bedre at kunne kiemme indbyggeriie bort af det vaade haar). — Al

maden var frossen, kod, bröd, smör, fisk og m;elk. Brödet varmedes ved

ilden, og den frosne smorkiump tvaeredes ud med en varm tommclfinger,

fro.sset kod kom i gryden, renmajlken til kaffen huggedes itu med okse.

Vandkcdlcn bundfros om natten, saa den Vitkkedc en med sine sma;ld.

JiL-vnlig sneede det. I stille vejr dryssede sncen t;et og fint ned genncm

r.eppen og smeltcde paa ilden; fog det med sneen, kunde der snart

dannc sig mindre driver inde i koten, og om morgencn kunde man liggc

lunt og godt med en smuk, fast kvarterhoj sncdrive över bcnene eller

längs sovepladscn, som nu vinden havde vädret. IMiEste det om natten,

stod doren jo gasrnc aaben, og himlens vind og va:de havde fri adgang.

Om det rigtig faidcr i med stierk sne, kan den blive meget generande i

koten. Sara fortaltc, at engang snccde det saa voidsomt i et par dage,

at de uafbrudt maatte skovle sne ud af koten, og da luin vaagncdc om
morgencn, stod der en stor tyk sncsojle fra ildsledct helt op til rngtra;et;
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hun kunde ikke komme til at gore ild op. Da det havde sneet stille,

var sovepladserne snefri. Sara stemmede imidlertid hasnderne mod den

»tykke mand» og vteltede snebj?erget över til den modsatte side, hvor

svigersonnen og Biettar laa i deres s0de sovn ; den förste foer sovndrukken

og forfaerdet i vejret og raabte: «voi naevrre, mi dat lie» (hvad f

er det her). De maatte vente laenge paa deres kaffe den morgen; det

tog flere timer, inden sneen var skaffet bort, da nsesten hele koten var

tilsneet, og doren umulig at faa op. En af de andre koter var endog al-

deles overf0get, saa naboerne maatte grave den ud.

Men naar sne og kulde ikke er altfor voldsom, saa forhindres det dag-

lige arbejde ikke. Lapperne ligesom ignorerer vejret. Kvinderne syer,

vaever baand, lapper gamle skindklaeder o s. v.; det sidste er et stadig

tilbagevendende arbejde, og da Sara en dag gav sig i lag med at re-

parere sin hverdagspels, traengte den virkelig haardt, «jeg er jo saa

pjaltet, at jeg kan flyve», mente hun. Sara havde et fortrasffeligt hum0r,

hendes valgsprog var: «i daga maidege», det gor ingenting; med det over-

vandt hun modgang og fortrzedeligheder, naar de da ikke var af altfor

alvorlig natur. —
Nu var det den morke tid. Naar Sara om morgenen vaagnede omkring

kl. fem-seks og vaekkede Inga med sit ofte gentagne: »dagadola», g0r ild,

var det sort nat. For at faa kaffekedlen hurtig paa kog og koten opvarmet,

var morgenbaalet altid stort; de mange ris knitrede stasrkt og blussede höjt,

länge tynde ildorme for i bugtende linjer fra ilden op i den morke

himmel gennem ra;ppen Den f0rste kop kaffe drak Inga selv; den, som
koger kaffe, drikker altid selv den förste kop, derpaa drak Sara og Nikki,

siden fik den först, som först kom ud af skindene. Vi havde her i vinter-

tiden kun to par kopper, og de gik fra mund til mund, uden at blive

vasket af. Vi drak kaffen af underkoppen, og oftest maatte vi undvasre

maelk i, men stjsernerne spejlede sig i den sorte drik, saa vi ligesom

drak dem ind. —
Naar man var blevet opvarmet af ilden og oplivet af kaffen, trak man

sine stivfrosne sko frem fra hovedgaerdet, torrede og varmede baade

dem og höet, tog saa sko, baelte og forklaede paa, medens man skubbede

klaederne i orden, og morgentoilettet var fserdigt; senere op paa dagen

kunde man altid vaske sig lidt, hvis man havde lyst; men det havde

man sja;lden.

Hvis man vil have det rart i en lapkote, maa man lasre at benytte

baalet rigtigt og samtidig tage sig i vare for det. Navnlig skal man
passé ikke at komme ilden for naer, naar man har skindklaeder paa; selv

om man ikke ligefrem bränder dem, bliver haarene dog skore af for

megen värme, og har man kun inderpelsen paa, kan man let skade

k0dsiden paa den ogsaa. Det hed altid i stasrk kulde til bornene og mig.
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naar baalet var stort: »varotet bsska ja gabmagid» (pas paa pelsen

og skoene). Der er dog noget, man ikke altid kan vare sig for, det er

ildgnisterne, som sprager ud; de er nok paa en vis maade temmelig

ufarlige, da de saa godt som aldrig foraarsager större ildebrand, i det

mindste ikke om dagen; men de kan brsende huller i ens klaeder og

svide ens haar ganske slemt. Hvis man ikke selv opdager dem i tide,

lyder aitid raabet: « sådda civna» (her bliver os), og saa begynder alle

ivrig at undersoge, hvor lugten kommer fra. Springer en gnist hen

i en mands t}'kke haar, naar han under maaltidet er uden hue, opdages

skaden sjaelden for en fin, staerkt osende rogsogle stiger op fra hans isse

og en af de tilstedevaerende roligt oplyser »oaivve buolla» (hovedet braen-

der). — Er der birkeved paa ilden, behöver man dog ikke at vjere bange

for gnister, det er »roligt» ved, men brsender man gaskas, eneba;rris,

hvilket er et meget yndet braendsel paa hojfjseldet, da det er let an-

téendeligt og staerkt varmende, bliver ens klaeder uvaegerlig ligesaa

gennemhullede som en rens ryg om foraaret (af braemselarver) . Man

kan ligefrem ikke vogte sig for gaskasgnister; de spruder ofte som en

hel regn. Naar man kommer ned i fyrreskovsregionen, bliver det endnu

vaerre; gran og fyr ligefrem saluterar med hele eksplosioner, som er far-

lige for baade sovesager, kotedugen og alt andet derinde. Det gaar ikke

an at laegge sig til at sove om aftenen, for baalet er i ro, hvis man ikke

vil risikere alvorlige ulykker. Det haender ikke helt sja;ldent, at en lap-

kote gaar op i luer; det sker naesten altid ved, at ilden ikke har vaeret

ordentlig slukket om aftenen, eller naar man forlader koten, saa blusser

det op igen, en stamme braender över, og en af brandene triller ned

og taender gulvrisene, derfra faenger det i sovesagerne, og man vaagner

i rog og ild — eller hvis det er om dagen, kommer Lappen hjem og

finder en asketomt, hvor koten har staaet. Det er jo forholdsvis let at

redde livet, hvis man overraskes af ilden om natten; det er kun at löfte

teltdugen der, hvor man ligger, saa er man udenfor; men er der noget

andet, som skal reddes, sovende bom eller ejendele, er det langtfra ufar-

li&t, og uden brandsaar gaar det sja;lden af Desuden mistes i de fleste

tilfailde helc koten med indhold, og det er ikke noget lille tab; assurance

kendes naturligvis ikke —
Den egentlige morkctid i november og december er ikke saa tung og

trist, som man i almindelighcd forcstiller sig. I"> luften klar, viser morgen-

dxmringcn sig ganske tidligt, og de blode solopgangsformer holder sig

flere timcr til de hen paa eftermiddigen gaar ovcr i solncdgangslys; saa

er der jo ogsaa maanen og sljiL-rnerne, som lyser, og meget ofte op-

livcs luften af de forskelligstc nordlys i underlige slyngningcr. Sneen

selv ly.scr jo og.saa meget. Af lille Nilsa fik vi altid at vide, naar

dagen var i anmarsch. Naar han som den sidste havde drukket sin mor-
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tvivlet S0gen efter sin hue; han skulde nemlig n0dvendigvis ud, og gaa

ud uden hue paa hovedet er utjenkeligt for nogen Lap. At gaa med nogne

fodder i kulde og sne nogle minutter, det generer ingen, men uden hue, det

var en umulighed for baade maend og kvinder. Grunden er ikke den, at man
fryser hovedet, men man er simpelthen ikke anstaendig paaklaedt med

NII.SA or, ELI.E MED BOGERNE

bart hovede. Lapperne sover ogsaa med huen paa om natten, det er

dog mest for varmens skyld; men i almindelighed triller den af under

S0vnen og maa ledes frem om morgenen. Nilsa havde i saerdeleshed

svEert ved at finde sin; han var ofte ligeved at graede af asrgrelse, taer-

skede hundene afvejen, vendte alle sovesagerne, skubbede med brandene

for at faa mere lys, alt medens drillerier og gode raad liaglede ned över

ham, som «cana gidda go gavnak», (bind den fast, naar du finder den),

eller «laegos dust gapper obbanassi», (har du overhovedet en hue). Naar

saa endelig den r0de kvast dukkede frem og huen var sat paa det tykke

6
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länge haar, forsvandt knsegten ud af doren, den kolige morgenluft viftede

hurtig hans argrelse bort, og vi delagtiggjordes regelma;ssig i hans

meteorologiske observationer: «da' lae jur dal cuovggame>, (det er jo alle-

rede ved at blive lyst).

Efterhaanden blegnede stjserneme över raeppen, og ved ni-tiden stod

bjergene rode oppe i den maelkeblaa luft, og morgenskaeret lyste över

de morke koter. Selve solen kom ikke frem, men til kl. to kunde man
se at arbejde med hvad som helst. Inde i koten blev der naturligvis

hurtigere mörkt, og skulde man slutte arbejdet, naar dagslyset släp op,

fik man ikke ret meget gjort; resten af dagen arbejdede man ved baalets lys.

Det hsendte af og til om aftenen, at jeg var alene i koten med b0r-

nene en times tid, naar Inga og Sara var gaaet paa visit i en anden

köte med deres haandarbejde, baandvaeven eller senetraaden. Vi forslog

da tiden paa bedste maade. Elle holdt meget af at tegne , og i et

kollegiehefte, jeg havde givet hende fremstillede hun med blyant paa

barnlig vis sidaens daglige liv, medens Nilsa snittede i en pind. Bornene

morede sig ogsaa med at rive taendstikker, holde flammen opad og se

hvorledes den gledede ud, deraf spaaede de morgendagens vejr. — Jeg

havde engang faaet et bundt aviser tilsendt fra Danmark, og naar bornene

fik et af de store blade studeredes först alt billedmaterialet omhyggeligt,

siden breendtes papiret stump for stump, legen bestod i at se de glodende

flager stige og forsvinde op i den morke luft gennem rseppen. Samme
vej gik ogsaa Drachmanns og Björnsons portraetter, som i stort format

fandtes i avisen. Da Nilsa havde set et ojeblik paa Björnsons bose ansigt,

skar han en frygtelig grimace af afsky og rsedsel i det han gysende ud-

brod: «Voi, voi lae vastes olmuS, son galgga buolleti» (uha, det var da

et grimt menneske, han skal brående) — og saa flagrede Björnson rod-

gnistrende op i den sorte himmel snart efterfulgt af Drachmann, som

heller ikke svarede til Nilsas lappiske skonhedsbegrcb.

Elle kom en aften med en af sine nicijlketsnder , om h\'ilkeii luin viklcde

et hovedhaar *'' og derefter lagde under en af arncstcncnc; jeg hörte hende

dog ikke udtale den saidvanlige formulär, der forovrigt her som i de

andre Lapmarkcr lyder saaledes: <dolla, doUa, da' la; dudnji silbba-badne,

adde munji baikka-bane» (ild, ild, her har du en solvtand, giv mig en daarlig

tand. (Man sigcr ogsaa til ildcn, naar man har br.x-ndt sig; «dolla, dolla,

da' la; dudnji goUcnakke, adde munji mu baikkanakke ruoktot» (ild, ild,

der er guldskind til dig, giv mig mit daarligc skind tilbage). —
Om sondagen var det den mest passende bcska;ftigclse at lasse i en

bog, og en .sondag havde Sara opfordret bornene til at Ixse i stedet for

landcn unyttig leg». Elle tog sur til bibelhistoricn og satte sig lien til

Nilsa; efter at have bladet lidt frem og tilbage sagde hun oplivet: tiad

09 saa laisc historien om Samson, det er den morsomste.» (I de nord-
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lige Lapmarker undervises i skolen paa finsk, ligesom skolebogerne er

paa dette sprog).

De to store born skulde jo hugge ved om dagen, men det gjorde de

som oftest ikke; de havde virkelig saa meget andet at passé, som efter

deres mening var vigtigere, og da navnlig morsommere. Blandt andet

var der rypesnaringen. — Det förste bornene gjorde morgenen efter en

flytning var at finde rypernes tilholdssteder, og der satte de deres snarer

;

det var forresten ogsaa en sport, som nzesten alle konerne drev, var de

heldige og havde de tid, kunde det blive en ganske god biindtasgt i

vinterens lob. •— Om morgenen var det bornenes förste gäng at efterse

snarerne. Dermed gik nassten hele den lyse tid af dagen. Rypesnareme

var ofte ret långt borte, og bornene forhastede sig aldrig, man kunde

tidlig nok komme tilbage til vedhugningen, og var man saa heldig at

komme hjem med en tre, fire ryper, ja sommetider med flere, var man

en person, som kraevede agtelse, og kunde nok tage sig den frihed at

bruge tiden efter eget forgodtbefindende. (Ryperne blev opbevarede i en

lukket pulk, saa hundene ikke kunde komme til dem. I frossen tilstand

holdt de sig friske lige til foraaret, om det skulde vaere, men forinden

kunde de saelges til en tilfaeldig opkober, eller ved markedstiden i Jukkas-

järvi, i december maaned).

Naar bornene kom hjem fra deres ekspeditioner var de gserne driv-

vaade paa fodder og ben, de tog det jo ikke saa nöje med skoene, om
de var hele — om morgenen oplyste Nilsa sommetider, naar han holdt sin

sko op mod lyset, at den var «dego naste-daivas», som stjaernehimmelen

saa hullet — eller om ankelbaandene var ordentlig omviklede, naar det sidste

ikke var tilfaeldet, losnede skaftet sig og fyldtes med sne, som snart

smeltedes af fodens värme, og höet var dryppende vaadt, naar det blev

taget ud til torring, selvom der var 20 gr. kulde. Pigebornene gik det

endnu vaerre ; foruden at faa sne i skoene, kunde de ogsaa faa deres biddok

(skindgamascher) fyldt med sne, da de opbandt dem sjusket, saa de häng

l0st om benet helt ned til knseet i stedetfor at sidde stramt hejt ovenfor

knaeet. Naar de gik paa ski inde mellem trseerne kunde den fine l0se

sne, der var som melis, let traenge ind överalt; men saadant asnsede

bornene naturligvis ikke. Naar de kom hjem til koten lod de sneen

smalte og torre som den kunde bedst. En formiddag var jeg gaaet med
Elle ud i skoven for at samle njizos. (En slags harpiks som tygges

til en sejg, rodagtig klump i munden; baade born og voksne regner

denne harpikstygning tor en nydelse; spytkirtlerne fungerer nemlig saerlig

sta;rkt, og det er en adspredelse med den hyppige spytning). Hun havde

glemt sin skistav og sagde: »cuoigataegje soabbetaga lae dego saeibetis

baena» (en skilober uden stav er som en halelos hund). — Da vi var

kommet et stykke ind i skoven — vi var nu flyttet saa långt ned, at der
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fandtes fyrretr?eer, og Elle paa sin vej kom förbi et saadant stort, gammelt

trje slog hun sin ene arm om det*® og hilste traeet, i det hun sagde:

»buris, buris, baecce, da;rvvuodaid dudnji duoddar-soagest» (buris, buris,

bjsrgfyr, jeg skal hilse dig fra hojfjseldsbirken). — Det er en smuk,

gammal skik, som en del af Lapperne deroppe endnu har, at de liilser

trjeeme, efterhaanden som de kommer ned i skoven fra hojfjasldet.

Bornenes formiddagsudflugter resulterade gserna i, at Inga i mörkningen

maatte tage sig af vedhugningen. Saa lagde hun sin baandvaev eller sit

syt0J bort, stak oksen i baeltet og gik tilskovs paa sine skier, snart efter

hörtes kraftige eksehug, og hun kom tilbage med en birkestamma över

skulderen og toppen slaebende efter sig i sneen. Naar Lapperne er kom-

met ned i fyrreskovsregionen, er udgaaede fyrretraeer ogsaa meget efter-

straebte til braendsel, de värmer godt og er sta;rkt harpiksholdige, saa de

tasndes let ; men hvem som har en ny vadmelskote bruger det dog ikke

gjerne, da fyrrevad svaerter koten stterkt. Vedbunkan ogedes hurtigt

föran Inga, de hvide stämmer afhuggedes i stykker paa ca. en meters

Isngde, ved siden af dem laa risene i pa;n orden, man behavede blöt

at bukka sig, taga en favnfuld og verfe ind gennem kotedoren.

Nu blev der lagt paa ilden, saa det forslog noget, hele eftermiddagen

havde vi siddet ved et par ulmende glöder, fordi ingen vilde spilde den kost-

bare lysa arbejdstid med at gaa ud og hugga ved. Ilden flammede vildt i

vejret, det var risene og birkebarken som först brsendte, men den sagtner

snart, risene brasnder op, barken braender af paa den indvandige sida af

stammerne, og kotan synker ätter hen i morke. En saadan ris- og barkild

ser farlig ud, men betyder hverken lys eller varma af varighad. Det er

ogsaa en af Lap[)ernas mange lignelsar om hvad, som ser masgtigt ud og

alligevel ikke bliver til noget, «dat la; dego ba^ssedolla» det er som barkild.

Sara var saerlig skrap til at la;gge paa ilden, naar hun i mörkningen vilde

hava koten hyggelig med värme og lys; men dan store ild, navnlig naar

ris og bark flammede op, taendte da ogsaa af og til ild i det sodcde

rogtrs, og en dag briendtc det över, saa Nikki maatte skynde sig at

erstatte det med et nyt. Heldigvis skete det ikke madens en stor gryde

kod var paa kog, i saa fald kunde dar v.'Ere sket en alvorlig ulykke. —
Naar nogcn siden kom ind i koten paa visit, saa de stråks det nye rog-

tra;, og smilande skosede de lidt över, at vi behovede saa megen varma

at vi br.Tjndte rogtr^et över; men Sara stak leende skoscrne til

sij. — Dog hjailper ris- og barkildcn til at torre det raa ved, og lidt

efter lidt bcgynder tra-et at brrende solidt, saa man kan v.-cre i baalets

njerhed og se til sit arbcjde. Det er alligevel baadc trjEttendc og ubchage-

ligt for ojnene at arbejdc med syning eller anden (inere beskitftigelse

ved det flakkcndc ildska;r, og udcn en tdollaioi^ge^ (en iklpasser) gaar

det sletikkc. Naar vcddet faar lov at ligge stilla lyser det ikke tilstra.'U-
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keligt, skal man derfor se rigtig til noget, maa et af bornene vaere ild-

passer; alligevel maa man idelig gentage «dasa dola», (ror paa ilden).

Der skal jasvnt liEgges ved paa, stammerne skal vendes og laegges over-

hverandre, saa der hele tiden er friske brand fläder, som kan blusse op i

lue. Det er en varm og lidet attraaet bestilling at vaere dolla-cogge,

hellerikke er den videre paaskonnet, der fordres gasrne mere og bedra

lys, end ildpasseren kan skafife, «dasa dola» siges ikke altid med blid

stemme. —
I mörketiden bliver der alligevel arbejdet flittigt ved ildskasret, maendene

tjaerer skier, snoer vidjer til skibaand og andet brug, skier spåendes i

facon*', nogle reparerer seletej, arbejder med traeslojd eller spiler en ren-

hud ud^*, kvinderne syer sko, vanter eller reparerer deres egne og maen-

denes pelse, passer bornene, spinder senetraad eller lignende. —
Siden, naar det efter klokken er aften, kommer den store madgryde

över ilden, og saa er det ikke mere godt at se ved baalet, den skal

nemlig koge jaevnt og taaler ikke, at ilden braender altfor staerkt, fedtet

maa ikke koge i ilden; for at undgaa dette fastgor man grydehanken i

en krog, som ved en snor er fastbundet ved en af de bageste kote-

staenger, hvorved man kan hale gryden över mod boaääo, saa den und-

drages den staerkeste värme. Begynder gryden at koge for voldsomt,

lyder ordren derfor til den, som sidder naermest: «bija både faggai» (heft

gryden i krogen). Naar ködet var ved at vaere faerdigkogt, skulde fedtet

til dyppelsen biseses af i en lille traeose. For at kunne se til dette

gennem damp og rog maatte en lyse med en »baesse-spaidar»*^, denne be-

stilling paahvilede gaerne Nilsa. Han tog et temmeligt stort stykke birke-

bark, stak det paa ildrageren, og taendte ild i det. Denne fakkel holdt

han höjt över gryden med den ene haand, medens Sara bojede sit rodt

belyste ansigt med det lose, sorte haar hen i al dampen og blaeste fedtet

i skaalen. Drengens maleriske stilling med den oprakte fakkel kastede

en fantastisk skygge opad teltvaeggen, den sorte luft över raeppen var

gennemstukket af de ildfarvede kotetraeets spydlignende spidser; det hele

lignede rigtig et heksearrangement paa teatret.

Naar kodet var kogt blev gryden löftet af lasnken og hensat til svaling

i boaéäo. Der hörte kraefter og behajndighed til at tage den fulde

gryde ned og faa den vel anbragt uden at spilde, man kunde baade

skoide og brsnde sig slemt, hvis man var en smule ubehaendig eller

havde for faa kraefter. Gryden rummede 28 liter vand, det stod at laese

udenpaa den med jsrnbogstaver. Naar maendene var tilstede, loftede de

altid gryden ned, men de var jo forholdsvis sjaelden hjemme, og da

kunde baade Sara og Inga gore det uden altfor stor anstrengelse.

Lapperne spiser aldrig maden hed, den staar en stund, för den rettes

an; det er jo ogsaa umuligt at tage paa de glohede kodstykker med de
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bare fingre. Gafler vilde vaere ret unyttige, naar man ikke samtidig havde

tallerkener, og ingen kan dog med billighed forlangc, at flytlapper skulde

dragé rundt med den slags överflödigt gods, som vilde slaas itu under

den förste flytning; alligevel har de asstetiske fordringer, som turde ligne

vore en del, man maa ikke smaske, ikke spise med snavsede haender,

ikke heller er det vel anset at spise til overmxttelse, man siger haanende

om den som forsynder sig herimod «han spiser til han sover» ; man maa

ikke spise i en skodeslos stilling, ej heller spise med huen paa, for msen-

denes vedkommende, ikke slikke sine fingre, det er ikke tilladt at gaa

föran den som spiser. I koten spiser man altid to eller flere af ét fad,

ckun Stallo spiser alene». Og hvis to spiser sammen, maa man ikke

stille madfadet paa den enes udstrakte ben eller knjE, for da spiser man

lykken fra den, som sidder med fadet. Det er ikke saa let at overholde

dekorum i en lapkote, som mange ved förste ojekast troer.

Naar kodet er spist og benene skrabet omhyggeligt, henlsegges de i

boasSo, hvorfra de saa senere bseres ud. Man la;gger dog aldrig skulder-

bladet bort uden först at have gjort hul i selve bladet med kniven; her-

med er förbunden en gammel halvglemt eller rettere helglemt övertro,

kun skikkcn holder sig endnu''". Et og andet ben gives naturligvis til en

tiggende hund, og man sorger altid for, at det er et ben, som hunden

kan knuse og faa noget af; samtidig med benet faar hunden förmaning

til at bjere det ud, «guöd' olgus» (basr det ud), og lydig forsvinder den

gennem doren med sit bytte.

Naar man faar marvben, er de et lille maaltid for sig for den egent-

lige spisning. Marvbenene anbringes paa enden i den kogende kod-

gryde, efter en lille tids forlob vendes de. Maendene har stor 0velse

i at koge marven lige tilpas, saa den hverken bliver oljeagtig, flydcnde

eller rod og raa, hellere maa den dog vaere for lidt end for meget

kogt. Hver isa-r faar sit marvben tildelt; man faar sjffilden mere end

ét. Först skraber og piller man benet rent for kod og hinder, som

man spiser, derpaa flskkes det paa en arnesten med storkniven eller den

almindeligc kniv; Lapperne har .stor ovelse i at sjialtc det elegant paa

längs helt igcnnem; at knuse det med bagsiden af en okse eller slaa det

itu anses for meget stygt; det er ogsaa kun bornene som i deres iver

kan findc paa at tagc tneris til hja.'lp (meris er en slov okse, som brugcs

i kotcn til forskcUigt f. eks. om vinteren til at hugge is op med, eller

losne en sten af jorden derinde og lignende). Marven tagcs med munden

direkte fra det fla;kkcdc ben eller med tillija;lp af knivspidsen; den spiscs

uden nogct til hverken bröd eller salt; bcnstumperne kastes ätter i grydcn

for at kogcs fuldsta;ndig af. — De fede marvben er Lapperncs störste

dclikatcssc. Til delikatcs.scrne horer ogsaa rcntungerne, men dem faar

man sja;ldncrc, da de flcstc sa;lgc3
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Til laekkerierne maa ogsaa regnes leveren; den koges meget let, saa

den beholder sin saft og fine smag; den spises udelukkende af maendene

og altid som en lille appetitvaekker for det egentlige kodmaaltid.

Renens hovede er ogsaa fin mad, navnlig de fede 0jne ; disse skraemmer

man dog bornene fra at tage ved spogende at indbilde dem, at de saa

faar et oje midt i panden. I renens ksebeben er der ogsaa en smule

marv, som udtages og spises; men gammel tids tro siger, at man altid

skal give hunden marven af det ene kaebeben, saa kan man g0re sikker

regning paa dens hjjelp i fare. Efter aftensmaaltidet drikker man nogle

mundfulde suppe; det kan ogsaa hsende, man faar kaffe ovenpaa, hvis

man er meget torstig. I kaffen kommer Lapperne altid et par saltkorn,

men det er sjaelden, at kaffen ligefrem smager salt. De kommer saltet

i dels for at «klare», dels for at kaffen ikke skal smage «fersk». —
Naar kodet er spist og kaffen drukket, begynder hver isser at rede sit

leje (könen reder dog aegtefjellernes leje, eliers sorger enhver for sig selv),

dette skal gores omhyggeligt og godt i den kolde tid, kan man redde

nogle ssekke eller lignende at stoppe af med og tsette ud mod teltvzeggen,

er det rart, hvis ikke maa man haabe paa, at en hund Ijegger sig paa

et belejligt sted i nattens lob, ellers kan det nok knibe at holde ryggen

eller den side varm, som vender ud mod kotevaeggen. Selv om vinteren

i mange graders kulde har man kun eet renskind under sig som regel,

og sommmetider kan kulden nedefra ogsaa foles, det er navnlig förste

nat efter en flytning, naar risunderlaget er tyndt. Sneen smelter iovrigt

ikke under risene paa sovepladserne, selv om man ogsaa er laenge paa

et sted; i saa fald kan den smelte ca. halvanden kvarter i omkreds fra

ildstedet. Naar man rorer paa sig om natten foler man sneen knirke

under sig, men det har jo intet at sige, naar man ellers ligger varmt

og godt.

Koten er et rent kaos om aftenen, naar alle paa engang begynder at

rede lejet. Ungerne bliver sovnige, skutter sig og siger gnavent ndaga saje*,

red lejet, egentlig, gor pladsen (i orden). Sovesagerne, som har ligget sam-

menrullede ind mod kotevaeggen er saa kolde at tage paa, at man kun kan

haandtere dem med vanter paa haenderne. De er ofte ganske stivfrosne

og rimede, saa de skal bankes af med en kaep og lunkes föran ilden, for

man kan krybe i dem. Men den tykke faare- eller renskindsfeld med
uldtaeppet över er varm og god. Felden er saa läng, at den tr^kkes op

över hovedet, uden det vilde man heller ikke vaere ordentlig beskyttet

mod nattekulden; men for den, som ikke er vant til det, er det svaert

at aande inde i al den tykke uld. Nede ved fodenden er felden syet

sammen ca. et kvarter op til et lille fodhylster; egentlige soveposer

bruger Lapperne slet ikke. Der er vild förvirring i koten, inden alle

har faaet det respektive leje i orden. Inga og bornene sov sammen, og
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der var altid en smule skasnderi om baade pladsen og sovesagerne: «jeg

frös saadan sidste nat, du trak felden af mig, jeg vil have det kalveskind,

for jeg frös mine fodder», «nej, det vil jeg have, for jeg havde sidste

nat kun bagen varm», oplyser Nilsa. Saa er der pladserne: «mana sog-

gai>, (laeg dig ved vseggen), men det er der helst ingen af dem, der vil;

naturligvis giver den godmodige Inga efter i det längst mulige for bor-

nenes fordringer, hun er stjerk og haardfor og omtrent ligeglad hvordan

lejet er for hendes eget vedkommende. Naar lejet endelig er i orden

tager alle skoene af, en og anden af de aeldre tager et par strikkede

natsokker paa, hvis det ikke er^aa koldt, at man nodes til at beholde

skoene paa om natten. Det er en lille hyggelig stund i en lapkote,

naar alle sidder om ilden og värmer fodderne til natten og passiarer om
hvad som falder for. ^Idre og gifte folk binder gaerne myggeteltet op

— ogsaa om vinteren, da det luner meget. Det lyse laerred med ild-

skaeret var en passende baggrund for Saras smukke skikkelse, naar hun

om aftenen sad föran ilden. Trods sin ålder, nsr tres, var hun rank og

yndefuld, som nzesten alle Lapkvinder er. Saerlig smuk var hun i sin

gule dorkka (inderpels) med hvidt skind for ha.'nderne og den hoje hvide

opstaaende skindkrave, som fint indrammede hendes kloge brune ansigt

med de livlige ojne og det lose sorte haar, der häng frem under den

rede hue. En aften hun sad saadan med benene trukket op under sig

og de velformede haender i skodet, rank og statelig med blikket långt

borte i andre tanker, kom jeg med et lille beundringsudbrud, som stråks

fik genklang hos Inga; hun saa paa moderen og sagde med stolthed:

»Raisduoddar favrro, su birra lae juoiggam doluä aige», Raisfjeldets

fagre, om hende er der joiget i fordums dage. Sara blev alvorlig vred

og tyssede Inga ned, saadant var syndigt at tjenke paa og tale om. —
Inga fik ojeblikkelig ordre til at gaa ud og hente morgenveddet ind og

sorge for optjendingsbark til naeste dag, hvilket hun ogsaa lydig gjorde.

En glat loska (til bra;ndc afhugget birkestamme) blev lagt paa ilden og

drejet rundt til det var let at losne barken med kniven og flaa den af i

.store stykker, disse stykker torredes yderligcre ved ilden, hvorpaa de

lagdes hen i boaSSo til brug naeste dag. Först da det var besorget,

blev der stilhed i koten, enhver sogte sit leje. Var baalet for kraftigt,

slukkcdes det med vand, eller brandcne spredtcs saa meget, at de ikke

kunde bra;nde, dctte skctc hvor koldt det end var; brandenc ulmede og

gik snart ud. I hindcne luskede rundt .som s;tdvanlig for at snu.se sig til

lidt aflfald, men kom de af vanvarc til at rore ved nogct henne i boaSäo,

.saa det hortes, at de var paa det forbudne stod, lod det skarpt fra en

eller anden tc' risse, boaÄSost, suola-b.-ena», ris skal du ha, ud af boaSSo,

tyvehund. Synderen, som slet ikke havde ment noget slemt, lusker stille

bort, maa-ske dog medtagande et af bcncnc fra aftcnsmadcn, som den
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saa er faerdig og vil sove, skubber den sig ind gennem doren, som imid-

lertid kun klaprer i med den överste del, den nederste brede del bliver

haengende paa halv, og det traekker koldt ind. —

NILSA PAA SKI. I KAr.GRUNDEN KOTEN

Natteroen forstyrres temmelig ofte i en lapkote, enten af hundene, eller

af sent hjemvendende renvogtere, som gor ild op og värmer mad, inden

de laegger sig til at sove. De hyppigste forstyrrelser kommer dog fra

hundene. Naar man har lagt sig, vader de ugenert rundt paa en og

laegger sig, hvor de finder for godt — ja endog tvairs över ens an-

sigt — . Hvis de saa endda blev liggende, naar de har valgt en pläds,

men de flyttar sig efter kort tids forlob; og naar de — om det er meget

koldt — kravler helt ned under felden, faar de det snart for varmt og
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maa op igen — til de ätter fryser, og gentager manovren. Den slags

forstyrrelser kan man dog nok vaenne sig til at sove över; men naar

samtlige hunde midt i nattens stilhed pludselig ruser vildt goende ud af

koten, er man nodt til at vaagne og lytte. Paa et ojeblik kan hele

sidaen staa i ét hundeglam, saa man maa tro, at alle dodningehiere er

ude at fare. Oftest er det naturligvis blind allarm, de vagtsomme dyr

glammer op for hver en fjern lyd de horer — vildmarken har saa mange

lyde — . Heldigvis er hundene meget strengt opdraget til ikke at g0

inde i koten; er der én som forsynder sig herimod faar den stråks en

skarp tilrettevisning, »skaelder du inde i koten!» — Vore hunde var dog

ikke videre vagtsomme, Sara sagde halvt foragteligt om dem: «de gor

ikke, selvom de saa deres eget genfaerd.» —
Vejret kan for den som ikke er vant til at sove ude nok forstyrre

S0vnen en del. Om vinteren, naar man har koten nede i skoven og det

fryser haardt, höres idelig i de store trxer skud paa skud, ligeledes

smelder det haardt i vandkedlen, som staar i boaSSo og bundfryser. Men

det vejr som mest vedholdende forstyrrer er dog storm. Doren klaprer

ustandseligt med sine traespiler paa dortrserne, til den endelig slynges

op paa koten, hvor den bliver liggende til naeste vindstod flytter den.

Staar man op og binder doren, bliver det rent uudholdeligt at hore vin-

den rive og slide i den; saa er det bedre at have den liggende oppe

paa koten saa vejret frit kan tumle ind gennem doraabningen. Det er

dog ikke alene doren, som gor stoj, nej hele koten knirker og knager,

som et fartoj i storm, og teltdugen tamper op og ned paa traestellet lige

om orene paa en, det er umuligt blöt at tasnke paa sovn. Det kan ogsaa

haende at .snorene, som holder dugen fast kan losne sig her og der eller

briste — pludselig lyder et smeld i luften, den ene teltdug er revet af,

og uvejret bryder frskt ind i koten.

Nu er det helt förbi med hvilen, det man Ijenge har ligget og ventet

paa er indtrufiet; og endda er det naadig sluppet om kun den ene halve

teltdug er flojet af; det er forholdsvis let gjort at kaste den över stellet

igen og bindc ikn fast; selv om det er ubehagcligt at komme ud i

morke og storm og manovrere udenpaa koten med den tunge, sodede

teltdug. — Vaerre er det, naar stormen river hele koten op, saa den

ligcfrem sprcdes, hvilkct nok kan hxnde paa hojfj;eldct, naar et uvejr

pludselig bryder los. — Kan man forudse stormen eller fole, at vinden

tager til i en foruroligcnde grad, sikrer man sig i tidc paa forskellig

maadc. Dels anbringcs biegga cagge, vindstotten, en i överste ende to-

grcnet stäng, som sa;ttcs imod bsljek sammcnfojningen foroven i vind-

siden. Naar det er mcgct haardt vcjr, kan man cndogsaa anbringe to

vindstöttor inde i koten, de krydser da hinandcn og tager megcn jjlads

op. For at gore slcllct rigtig solidt kan man ydermcrc slaa en ren-
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t0mme om en passende stor sten og ha;nge den op i rogtraeet. Lige-

ledes kan man vaere nodt til at belaegge koteranden udvendig med store

sten for at holde paa teltdugen. I saadant vejr er det alligevel umiiligt

at have ild paa amen, stormen spreder baade ild og aske, saa man
hverken kan vare 0Jne eller klaeder. Men kommer uvejret om natten,

og man ikke har haft tid til at förbereda sig, da er det man kan resi-

kere det vaerste: hela kotens oprivning. —

XIII

DET er ikke helt behageligt at flytte i staerk kulde eller andet ondt

vejr, Lapperne undgaar det ogsaa saavidt niuligt, men en ti, femten

graders frost regnes naturligvis ikke for noget, og naar renhjorden har

afbetat at stad, maa Lapperne flytte. Ved afbetning forstaaes ikke, at

al lavan er opaedt, men kun, at renerne ikka mere paa det samme om-

raade kan skrabe nye huller i sneen, fordi den allerade opskrabede og

tiltrampede sne er frosset saa haard, at renen ikke mere kan grave nye

huller, den maa ind paa friskt omraade, Lapperne maa flytte. Tidligt

om morgenen gaar renvogterne ud, inden det endnu er lyst, for at

samle hjorden og fånge trsekrener. (Hele hjorden gaar nemlig aldrig

sydpaa i eet traek, de nodvendige lastrener bliver tilbage, og de oges

stadig, dels ved efterblevne rener, som samles efter flytvejen, dels af

raner, som skilles ud fra de andres hjordar; detta har ogsaa den fordel,

at ikke hele dan store hjord er samlet paa eet sted, hvilket sparar betet

an del, men ogsaa kräver större arbejde).

Först ud paa eftermiddagen kommer de hjem med langa raider af

traekranar. Medens msndena ar borte, har kvinderne fuldt arbejde med
at pakke alt i pulkene. Naar en pulk er pakket til, djekkes den mad
ranskind og snöras fast og solidt med rab, som korsvis dragés gennem

lokker af rensener, fastgjorte längs pulkans sidar. Til disse lokkar brugas

altid den sene i renens bagban, som paa grund af en fortykning midtpaa

ikke egner sig til spinding (Achillessenen). Det giver kolde fingra saadan

at snöre og pakke 12, 15 pulke, og dar ar ikke magen tid allar lejlighed

til at to fingrene op og faa en smula varma og mad inda i kotan; das-

udan er kotan jo ogsaa ganska barovet sin hygge, naar hala dans indhold

ligger i pulkana, ja endog risene er taget bort. Er risene ikke altfor

slidte, tager man nemlig de bedste og lasgger i bunden af pulkene, for

at de smaa kistar og andre haarde genstande kan staa mere fast; dasuden

stopper man af med dem överalt, hvor der er tomrum, og tilsidst la;ggas

et lag ovenpaa skindet, som daekkar indholdet, de stiver af og holder

paa sågarna, naar slaedan snöras til. Endelig har man jo ogsaa derved
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en smule ris at begynde med, naar man i mulm og morke kommer til

et nyt sted. De faa ris, som man läder bliver tilbage paa kotepladsen,

skal man efter gammel tids övertro brående, «saa har man altid sine

traekrener samlet». Hvis raiden ikke er for tungt laesset og man har

kraftige rener, kan det ogsaa hsende, at man tager et par af de bedste

arnesten med; det er vanskeligt, naar man kommer frem, at finde sten

under sneen, og det er besvaerligt at holde ilden vedlige uden arnesten;

i saa fald maa bryendet Isegges paa to andre vedstykker, som anbringes

bARA TI1.SN0RKK EN TULK

paa tvxrs for at ha-vc ilden lidt fra jorden, men de brjender snart

över, og ilden savner tr.-ek fra neden. Alligcvel har man lidt ond sam-

vittighed, naar man »flyttcr med sten v, og kan let bli ve udsat for skoser

af andre; sten er der jo eliers ikke nogen mangel paa i l.apland; og

renerne har iforvejen nok at trakkc.

Naar der var tid til det, fik vi ofte en varm og god ret, lige indcn vi

gik; den bestod af smaa fintskaarnc kodstykker og fedt, som kogtes med
vand til en sta^rk kodsuppe og j.-evncdes med et par haandfulde mel til

en velsmagcndc vailling. Det var altid et stykke frossen renbov, som

blev karvct fint med en skarp kniv, og derfor hurtig var kogt. Man
niodstod kuldcn godt efter saadan et kraftigt, varmt maaltitl. ICn og
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anden af de unge kimsede af denne ret, og smaamumlede «baednaga

Cuogus» (hundefode — den suppe hundene faar jaevnes ogsaa med mel).

Det er et ubehageligt ojeblik, naar koten forsvinder om orerne paa en;

de sodede snöre löses oppe ved rogaabningen, ligesaa bindingen ved boaääo,

hvor de to koteduge gaar över hinanden, og bindingen paa begge sider

af doren, hvor kotedugen er trukket ind og fastbundet. Saa skrider

kotens vaegge ned, og man sidder der i den bare luft og foler sig saa

underlig flaaet. Den lille nyerhvervede hundehvalp, som aldrig havde

oplevet en flytning, efter at den havde laert at skonne, blev aldeles

rsedselslagen, da koten oplosles; den hylede og for forvirret rundt, og

blev först rolig, da jeg tog den under min rummelige peis. Hvalpen

huskede denne opievelse, for ved alle de senere flytninger kom den stråks

hen til mig og sogte ind under pelsen, saa snart kotedugen faldt.

Naar kotestellet er nedtaget og skilt, bindes det til den bageste pulk

i raiderne, i samme pulk laegges alle kogekarrene og grydelanken som
forinden er braendt ren ved at kastes paa baalet, en madsaek, som inde-

holder det nodvendigste til det förste maaltid paa det nye sted; alle

sagerne daskkes derefter med kotedugene. Det er altid den samme ren,

som spåendes for koteslseden; den er til at stole paa, sat og paalidelig,

og forstaar at redde sig udenom vanskeligheder med de länge stive kote-

stsenger, som slseber bagefter og let kan afstedkomme besvzerligheder.

Engang da raiden svingede ret skarpt om et trae, saa jeg koterenen gore

svinget saa vidt, som den kunde for t0mmens skyld, hvorefter den vendte

hovedet og saa, om staengerne kom klar af traeet. Sara smilte og sagde:

«Ja, den passer altid paa, den er vant til stadig at trsekke koteslasden».

Der er livligt i sidaen, naar alle koterne pakker og der spsendes for.

For nogle gaar det sindigt og let, de har tamme korerener, andre har

ikke vaeret saa heldige, de har faaet eller med vilje taget en og anden

ikke helt tilkort ren for yderligere at taemme den. Der kan staa en livlig

tvekamp, baade mand og ren trimler rundt i sneen, det ender dog altid

med at renen maa give sig; naar den saa bliver spaendt efter en förnuftig,

tam ren og faar en tung pulk at trzekke, laerer den snart at gaa ordent-

lig. Vil nogen straffe en altfor balstyrig traekren og g0re den spag, hugger

de med storkniven den ene eller basgge fortakkerne af, det er en stor

ydmygelse for dyret, som er meget stolt af sine takker.

Naar raiderne naesten er faerdige, bliver det lille barn, hvor et saadant

haves, omhyggelig nedpakket i vuggen og anbragt i forenden af moderens

egen pulk og forsigtigt tildaekket, saa hverken traek eller kulde kan rore

det. Moderen sidder ogsaa i pulken og kårer selv sin smukke, tamme
ren. Husmoderens koreren udmserker sig altid ved at vaere et stateligt

dyr med elegante takker og af steregen farve, og den har smukkere sele-

t0J end de andre.
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De store bom sorger man ikke saa omhyggeligt for, de er vant til

turen og faar kun tilhold om at tage en varm pels paa og stoppe höet

godt i skoene. Sara saa dog gzerne efter, at de gjorde det ordentligt,

og naar Elle eller Nilsa lagde höet «dego rievsak-baesse» (som en rype-

rede), tog hun skoen og larte dem det rigtigt; naar det var gjort, maatte

1'UI.KKN MKI) VUGCEN KORSr,llNI)i;s.

DKN SKS TO nn.KK Of. SKIER STU.l.K.r 01' Mdl)

dc forresten solv klarc sig under flytningcrne, hvis der ikke kom nogct

s.L-rligt ivcjen. lilivcr dc tr.-ette, og der ikke er pläds i nogen korepulk

til dem, har <lc lov til en kort tid at kaste sig ovcnpaa en ikke for tung

pulk, cntcn kotci)ulkcn eller ka;lken (oftc har Lapjjcrne en lav kälke,

hvorp,ia de fragtcr Icttcre ting og sagcr. som ikke saa godt kan pakkcs

ned, skier, stigen, sneskovlen, et og andet rcngevir og lignende). Naar

bornene har hvilct lidt, tager dc igen til skierne og folger raiden, men
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de maa passé paa ligesom hundene ikke at komme paa siden af renerne;

det kan volde ubehagelige forstyrrelser i raiden om traekrenerne skrsem-

mes.

Hundene og renerne er nu engang ikke gode venner, der raader et

stille had og stor mistasnksomhed paa begge sider. Hvis en hund af

tankelöshed eller fordi den absolut vil vsre i selskab kommer raiden for

nasr, og en ren derfor springer skrsemt tilside, overvasldes hunden med

de frygteligste skseldsord og trusler, saa den viger ud i en stor bue og

holder sig paa afstand. Ofte skaffer renen selv hunden bort fra sin

nserhed ved at give den et velrettet ribbenstod med sit gevir eller et

kraftigt slag med et forben. Det er dog mest de unge, mere uerfarne

hunde det kan gaa saa galt, de aeldre provede forstaar nok at tage sig

i vare, ved raiden i det mindste, de kender hver enkelt ren og ved, af

hvilke de kan vente ubehageligheder. Men hundene har svaert ved at

holde sig borte, de er ofte meget traette af forudgaaende arbejde og vil

gaerne liste ind paa det banede spor, som raiden danner, det er trasttende

for dem at springe ude i den dybe sne, naar den ikke baerer, de slider

skindet af benene. Gor raiden et lille holdt for at ordne et eller andet,

laegger hundene sig stråks til at sove, de snor sig rigtigt i ring og

gemmer naesen i den buskede hale. Lapperne mener, at naar hunden

blot kan holde naesen varm, fryser den ikke eliers. Det haender, at en

trast hund falder saa haardt isovn paa sneen,.at den bliver liggende laenge

efter at folk og raider er borte; men som Lapperne siger: «Vi tager ikke

sporene med os».

Det var skumring, da raiderne gled ud af den lave birkeskov; saavidt

muligt folges de skovlose strzekninger for at undgaa at faerdes meljem

traeerne. I syd brsendte endnu aftenroden, men farverne kolnedes, og

bl0de skyer bredte sig; det blev nattemorkt, men et underligt hvidt

morke, jorden og luften var ens, ingen horisont, ingen linjer. I dette

hvide m0rke bevaegede de länge raider sig langsomt frem, saa langsomt

som et ligtog. Der var ikke andre lyde end pulkenes gliden över sneen

og den evindelige knitren i renernes bensener. Lapperne selv folte det

ligtogsagtige i faerden, for jeg hörte pludselig Sara bede Nikki gaa lidt

hurtigere: «Du forer jo raiderne som var det et ligtog».

Endelig naaede vi da frem til lejrpladsen ; lejrpladsen, ja, det vil sige,

vi standsede midt i sneen og skulde til at befolke et ode sted for en

kort tid, maaske kun for et dogn. Renerne fraspaendtes, mennesker og

dyr plumsede om i den dybe sne. Man snublede idelig i morket över

hunde, seletoj, pulke og kotestaenger, medens hver isaer sogte at passé

sit arbejde og ordne tingenes forvirrede tilstand. Nikki ledte sneskovlen

frem fra kaelken og gav sig til naesten paa maa og faa at skovle sneen

bort i en rundkreds, hvor koten skulde rejses. Det var umuligt at ud-



vselge en jaevn pläds, da sneen daekkede alt; det viste sig da ogsaa, at

bunden var meget stenat; men man fik ikke vaere nejeregnende, fore-

lobig var de störste mellemrum udfyldt, da sneen aldrig skovles rent

bort, kun de överste lose lag skaffes afvejen.

Sara og Nikki satte koten op, medens Inga cg jeg huggede granris til

underlag. (Er man i naerheden af gran, bruges gserne granris til under-

lag om vinteren paa flytningerne, da det er altfor stort arbejde, ja umuligt

i morke at skaffe fine birkeris nok).

De smaa bom og hundehvalpe graed og peb af utaalmodighed henne

i pulkene i deres trange hylstre, men de maatte vente til koten var

färdig og ilden taendt.

Det er temmelig besvzerligt for Lapperne at have smaa hundehvalpe

under flytningerne, de krajver ikke saa lidt pasning. Hvalpene bliver

taget meget tidligt fra moderen, saa tidligt at de maa mades og passes

paa alle maader; moderen faar nemlig ikke tid til at have hvalpene, hun

skal snarest mulig genoptage arbejdet ved hjorden. Under flytning ved

vintertid stoppes hvalpen i en hossek og der udenom en pels, denne lille

levende bylt snöres lempeligt fast i forenden af en pulk, oftest i hus-

moderens egen. Det hasnder, at hvalpen er kvalt, naar den kommer

frem, det ha;nder ogsaa, at den er frosset ihjel, men i de allerfleste til-

faelde klarer den sig dog. Det kritiseres altid blandt Lapperne indbyrdes,

naar en hvalp behandles daarligt, de har ligefrem et ordsprog som

siger, at den som ikke kan opfode en hundehvalp, dur ikke til hus-

moder.

Naar koten er fsrdig og ilden bra;nder, gaar moderen for at hente

barnet i pulken, samtidig löser hun hvalpen og slipper den ned i sneen,

og medens hun baerer vuggen ind, vader den lille laadne klump lige til

0rene i sneen hen mod den sorte köte, hvor hver spraekke lyser rodt,

og hvor menneskeskygger bevaeger sig paa vadmelsvaeggene, og af hvis

top der spruder ildgnister op i en rogsky. Den borer sig ind under

doren, og anbringer sig stråks föran ilden ivrigt tiggende mad (dens mad

bestaar, mens den er ganske lille, af lidt tygget kod og bröd, som

värmes i en smule suppe).

Barnet tages op af vuggen og tilses, medens mandcii eller en af de

andre sorger for mad og kaffe.

Eftcrhaandcn er alle samlet i koten efter tilcndebragt arbcjdc ude.

Stråks naar rcncrne er spjundt fra, skal selctojet la;gges i orden, tom-

merne viklcs op og alt redcs ud og anbringes paa sin plads; pulkene

maa heller ikke staa hultcr til bultcr, der hvor man spa;ndte fra, de

ordnes p;L-nt sidc om sidc, og tra.'kkcs hen paa et pas.scndc stcd i n;cr

liedcn af koten. Ukx-scr del koldt, kan m:tn anhringe en af de tomme

korcslaidcr onihv;clvel l.mgs sovepladscn paa den udvcndige sidc af koten,
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der hvor den stasrkeste traek kommer fra. Ferst naar alt dette er til-

endebragt, kan man gaa ind i koten til lys og mad.

En stor kedel med sne haenges över baalet for at faa drikkevand og

vand til kafifen. Lapperne tager aldrig den överste lose sne, som giver

lidt og daarligt vand, de gräver denne bort og tager den fäste absolut

^LDRE LAP

rene sne, som ligger under; den giver mere vand, men alligevel er det

en langsom maade at skaffe sig vand paa. Saa snart sneen begynder

at smelte, slukker man sin förste tarst, raekker med en traeose hen og

tager af det lunkne vand, som man dog svaler ved at tage lidt sne med.

Den som sidder naermest vandkedlen er forpligtet til at raekke vand til

enhver, som beder om det. De som sidder laengre nede i koten kan ikke

gaa frem til boaääo föran de överst siddende, det vilde ikke anses for

7



passende, cgoives' munji cace» , os mig vand, overhores derfor aldrig,

hvor optaget af arbejde husmoderen eller den överst siddende end er. —
Den store kaffekedel sjettes ogsaa paa ilden fyldt med sne; efter-

haanden som det smelter og synker sammen, fyldes den fra kedlen. For

at faa kafien hurtig paa kog anbringes den ofte direkte paa baalet; men

o skrask, det hsendte os engang, da käften naesten var faerdig og alle

ventede med Isengsel, at et vedstykke skred — og kaffekedlen vsltede

hele sit indhold ud og samtidig slukkede den mojsommelig optJendte ild.

Trods skuffelsen brast alle i latter, og taalmodig begyndtes forfra med

ildtzending, snesmeltning og kafifekogning. — Og naar man har sat sine

tre, fire kopper kaffe tillivs og faaet mad, breder en velvillig tilfredshed

sig över sindene. Siden naar renvogterne kommer hjem, er det deres

tur at drikke kaffe og spise.

I en lapkote har man ikke anden oplivelse end den man selv skafter

sig; det samme mente aabenbart ogsaa hundehvalpen. En aften forlystede

den sig med at galloppere goende og ellevild rundt i koten, rundt om
ildstedet. Ingen hindrede dens lystighed, tvaertimod, alle saa förnöjet

paa den lille laadne fyrs kaadhed, men da han i boaSäo vilde hoppe

över den store vaellinggryde, som var halvfuld efter maaltidet drejede

iaaget rundt og «Tji-tji» forsvandt i va;llingen; ak, ak! han blev skynd-

somt fisket op og anbragt föran ilden, drivende af suppe og risengryn.

Bcbrejdende og solle saa han op paa os, da latteren haglede ned över

hans lille ynkelige figur. Sara strog vaede og gryn af hans blode pels,

stoppede ham ind under sin feld — nattelejet var redt — «nu kan han

torre hos mig i nat».

Der er ikke andet at foje til den historie, end at bornene og jeg spiste

den levnede vaelling dagen efter med god appetit. Sara kom ind netop

som vi var ifasrd med denne frokost: «Nej, uha, spiser I den vaelling

hvalpen har vaeret il lad endelig vaere, den kan hundene faa». Hun
gos af vEemmelse og skammede os ud. — Sara var nemlig en aldeles

fortraäffeiig husmoder, alle levede godt hos hende, baade mennesker og

hunde, og ga;stfri var hun som faa; kom en eller anden fra en nabokote,

medens vi sad og spiste, trakterede hun altid med mad, hvis det var

noget saeriig godt hun havde at byde paa. Naar man saaledes tilfa^ldig

kommer ind i en köte og bliver budt paa noget Iskkert, liar man

det Lapperne kalder ioavgjelikho (mavelykke). — Og aldrig kunde man

spise nok hos Sara, det hed altid om aftencn : «bora vai .ulak nokkat>,

spis, saa du kan leve til at sove. —
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XIV

HENIMOD december, da vi havde koterne i nasrheden af Tavanjunjes

blev der megen talen om Andabceivve (Andersdagen) og mcBssoaigge

(messetid) i Cokkeras (Jukkasjärvi). Der plejede Lapperne at tage hen

for at afg0re deres aarlige kirkelige og verdslige forretninger, der var

nemlig samtidig lapmarked. Emnet diskuteredes saa meget, at renen

virkelig meget ofte maatte vige pladsen i kotepassiaren. Bornene talte

deres ryper — her var en lejlighed til at faa dem solgt — ; Elle on-

skede sig en spejldaase for rypepengene (en lille messing-snusdaase med

et spejl i og to rum, den bruges af Lapperne til at have tsendstikker

i). Nilsa 0nskede sig nyt reb til en lasso. (Nu bruges kun meget

sjselden de gammeldags lassoer, som Lapperne for i tiden selv lavede

af tvundne rensener eller af fine trserodder).

Al denne markeds-passiar smittede, jeg gav mig ilag med at sy en ny

kofte, som jeg havde töjet til, for at kunne folge med til «messe» i

Jukkasjärvi. Sara klippede den for mig. Et renskind blev bredt ud paa

risene med haarene nedad, paa denne forholdsvis jaevne flade foregik

klipningen. Lapperne bruger ikke egentlig maaltagning, de anvender

fingerspand og lignende maal, som i regelen passer fortraeffeligt. — Der

var mange länge somme at sy i haanden (symaskinen begynder nu for-

resten at komme starkt i brug, den medfores i en solid kasse, som

ogsaa tjener til bord, naar maskinen bruges i koten). Sara indsatte nem-

lig en hoben kiler i bagbredden, da det anses for smukt at have folde-

rige klfeder «folder som fingre». I alle de överste somme, omkring hals-

aabningen, og som bort forneden indsasttes tommebrede strimler af fint

rodt og gult klsde, som pyntes med silkestikninger.

Desvaerre faldt det i med vedholdende snevejr netop i de dage, hvilket

gjorde, at de faa dagslystimer blev temmelig morke og at koten fyldtes

med r0g. —
Naar det sner og er saa stille, at sneen bliver liggende paa kotedugen,

giver det en utaalelig rog. Allerede inden morgenbaalet taendes, maa
en ud og med en kraftig birkekvist banke sneen af koten, saa luften kan

sive igennem og före rogen op gennem rseppen. Hvis snefaldet vedvarer,

maa processen gentages flere gange om dagen, men sneen tilstopper

alligevel kotedugens mange porer, og rogen kan ikke komme op i den

tunge luft I saadanne dage er rogen i koten ulidelig, ojnene lober i

vand og aandedraettet er meget generet. Ude i snevejret kan man jo

ikke opholde sig, allerhelst, naar man har syarbejde for, man maa nöjes

med af og til at fylde lungerne med rogfri ren luft ved at löfte kote-

dugen og stikke hovedet ud under randen. Ligeledes kan man for at

drive rogen lidt bort fra ens umiddelbare naerhed lave sig et shsegga-
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raigge>, lufthul, d. v. s. man lofter kotedugen ca. et kvarter i vejret og

holder aabningen opspilet med en pind eller lignende, at luften kan strj^ge

ind; men er det koldt, udholder man ikke laenge trsekken og maa ätter

til at pines af rogen, hösten og de smertende ojne. Om aftenen, naar

ilden slukkes, kan man endda ikke sove i flere timer for pine i ojnene.

Lapperne lider aldeles paa samme maade.

Det kneb at faa koften faerdig i de faa halvmorke timer midt paa dagen,

men man laerer sig at vaere uberoende af omgivelser og forhold; jeg

var nodt til at sy paa mit fine sytoj ved ildskseret, selv om man sad

ved siden af mig og tjaerede skier, fsegtende med dem över ilden paa

längs og tvaers af koten. Og da vi en dag skulde flytte, alt var i orden,

koten nedrevet, pulkene pakkede, og vi kun sad ude og ventede paa

trjekrenerne, sagde Sara: «Du maa tage dit sytoj frem, du har ikke tid

til at sidde ledig, hvis koften skal vaere fserdig». Det var sandt nok,

og man kunde jo ligesaa godt, naar man ikke frös, sidde ude og sy

under aaben himmel om vinteren som om sommeren. Jeg halede sy-

posen frem og naaede långt med sommene inden renerne kom.

For Lapperne er vildmarken, skoven og fjzeldet, dagligstue, deras

hjem er der hvor de i ojeblikket befinder sig, de behöver ikke fire vzegge

for at fole tryghed eller for at kunne tage fat paa husligt arbejde.

Koften blev fserdig, og afrejsens dag oprandt med morke skyer — i

koten. Nikki havde niegtet Sara at komme med til Jukkasjärvi, det

havde aldeles kuldkastet hendes humor, hun var stum og stram hele for-

middagen. Nikki maatte selv sy paa seletojet, som skulde repareres lidt.

hun deltog ikke i noget, og da Nikki henstillede til hende, om vi ikke

skulde have pandekager eller noget andct varmt inden afrejsen, svarede

hun slctikke, men tog sine skier og gik til rypesnarerne. Vi fik ingen

pandekager den gäng, men maatte rejse paa smörrebröd og kafile.

Renerne stod bundne ved et tr.e, pulkene var parate. Den lille bylt med

kirkeklaedcr og mad var fastsnoret ude i spidsen af pulken, eliers var den

tom. Lapperne har ingen .skind eller t.-epper i pulken til at pakke sig

ind i, man sidder i den med de samme klseder, som man cllcrs har paa.

Vi var ialt .syv fra samme sida, som skulde til marked, fire m.-end og

tre kvinder; men vi hverken fulgtcs ad eller fik hinandens afrejsc at se,

det sorgede renerne for. Ulvene havde nemlig om natten spredt hjorden,

og da Nikki gik ud for at hente traekrener, maatte han tage de förste

de bcdstc han fik fat paa, der var ikke tid til at soge efter de ssrlig

tamme, det fik blive vogternes sag at samle hele flokken. Og de to,

han kom med, var alt andct cnd korevante. Den der blev spa;ndt for min

pulk, havde der kun v£Erct kort med een gäng for. Nikki tog sclv den,

.som var lidt merc tam, for bcdrc at kunne dirigcrc fa;rden for os bcgge.

Min i)ulk blev nemlig bundet efter hans, og jeg fik ingen brug for de



korekiindskaber, som Sara havde indprentet mig ved at tage en rent0mme

ind i koten og demonstrere, hvordan man bar sig ad. Det förste bud var:

«slip aldrig tömmen hvordan det end gaar, lober renen fra dig, staar du

raadlos i odemarken». Men det vilde dyr, som nu stod paa spring föran

mig, kunde der jo ikke vsere tale om selv at styre; jeg fik blöt en hastig

opfordring fra Nikki til at saette mig i pulken, og efterkom ordren oje-

blikkelig. Med tommen viklet fa.st om haand og arm sprang han i sin

pulk, og med et voldsomt ryk for vi som projektiler ud i luften. Vi

faerdedes i det hele taget paa den rejse mere i de hojere regioner end

paa jorden. Pulkene floj fra knold til knold i store buer, og indholdet

slyngedes ud i sneen; men, en, to, tre, som lynet efter pulken og om-

bord igen under farten. Ulykken var, at det havde sneet altfor lidt, da

vi kom et par kilometer bort fra sidaen, de alenhoje sten og tuer var

ikke daekkede, vi for imellem dem, över dem og paa dem, som en jolle

i den frygteligste sogang. Vi maatte have vseret forsynet med de stser-

keste sugeskaale, for at kunne blive i pulkene. Standse renerne, lige

naar de vilde dyr havde faaet dampen op, var der ikke tale om,

vilde vi med, fik vi ha;nge paa; men der var altid en eller anden del af

personen udenfor pulken. De laadne skindvanter maatte jeg rive af for

bedre at kunne klamre mig fast, og naar pulken lob halvvaeltet paa siden

plojede överkroppen sneen, saa den traengte ind paa armene og ved

halsen, hvor der blöt var den mindste- aabning. Ofte slaebte vi efter

pulken kun med en haand haegtet i dens rand. —• Jeg tror, mine haar

stod stive af raedsel, dog havde jeg kun een tanke: at komme med.

Da vi i lobet af en halv snes minutter havde vseret vaeltet utallige

gange, fik Nikki endelig hold paa renen og standsede, hvor der stod

nogle smaa birke. Han saa grumme betaenkelig ud, medens han sagde:

«Dat gal i mana burist», det her gaar rigtignok ikke godt.

Jeg fandt mig ikke foranlediget til at modsige ham, men da han före-

slog, at jeg skulde forsoge at styre ved at holde benene udenfor, sagde

jeg, nej tak, dertil havde jeg dog mine ben for kaere; saa skar han en

läng solid birkestav, hvormed jeg skulde stötte og tage imod til begge

sider, naar jollen igen begyndte sin vilde dans efter renen. Det hjälp

betydeligt at faa noget at styre med, nu var udflugterne fra pulken ikke

saa hyppige; men anstraengelserne for at blive i marterredskabet var

krampagtige og kronedes langtfra altid med held. Farligst var det, da

vi kom ned i skoven og bakkerne var stejle, der maatte jeg foruden at

vogte mig for trseerne bremse staerkt; det halvvilde dyr blev aldeles

desperat af raedsel, naar pulken ramte dets bagben.

Det var timer fulde af modgang og spa^nding, og jeg tasnkte med
undren paa, om vi virkelig med hele lemmer skulde naa frem til Jukkas-

järvi; dog var der en .saadan komik över hele fzerden, at jeg hvert



ojeblik maatte kvaele latteren for ikke aldeles at miste herredommet över

mine haardt anspsendte muskler.

Der var en hvilestue paa vejen; da vi kom dertil saas ild paa skor-

stenen Gg Nikki gik ind, men han syntes ikke, vi skulde hvile; selskabet

derinde bestod af nogle Finner, som fragtede et lig ned til en kirkegaard,

cg ligslaeden holdt i naerheden. Vi fortsatte derfor rejsen i morket, efter

denne lille ekstra opmuntring.

Ud paa aftenen saa vi et baal lyse midt inde i skoven, det var nogle

af vore rejsefaeller som rastede; vi korte naermere, og ikke laenge efter

var vi alle samlede. Det var ikke gaaet dem bedre end os, og havde

de haft en anelse om, hvor forfaerdeligt föret var, havde ingen taget ud

paa denne markedsrejse. Lapperne sagde, at de havde aldrig oplevet

noget lignende, og haabede ogsaa at slippe for en gentagelse nogensinde.

Renerne spaendtes hurtigt fra og bandtes med den länge tomme her

og der ved traerne, efter at man först havde undersogt, om der fandtes

lav, hvor de bandtes. Forresten kan man stråks se paa renen, om der

findes fode eller ej, den gor nemlig sletikke noget forsog paa at fjerne

sneen, om der ikke er lav under.

En vaeldig ild blev taendt ved roden af et stort vindfjeldet fyrretrse.

Maden og kaffekedlerne kom frem, de sidste fyldtes med sne, som imid-

lertid snart forvandledes til stasrk kaffe.

Det buldrede og klang i det masgtige baal, flammerne slikkede op og

taendte den kaempestore, vaeltede fyrrerod, der med sine knudrede, slyngede

arme stod og dannede baggrund for ilden og den lille klynge skindkljedte

mennesker, som var samlct midt inde i den snetunge skov. Det var

koldt, og den värme aande sad hvidfrossen i haar og pelse, ojenbryn og

ojenvipper, huden var rod og frostbidt, men föran ilden smeltede alt det

frosne, og humöret kom op. Naturligvis var det frygtelige före sam-

taleaemnet, og man spurgte ka;rligt til hinandens befindende. Kvinderne

hoverede saa smaat över, at maendene var ligcsaa haardt medtagne som

de. Det hele toges dog humoristisk, hvor ubehageligt, ja farligt det

end i virkeligheden var.

Da vi havde spist og drukket kaffe flyttedes rcnernc til andre tr.-eer

for at bete viderc, medcns vi hvilcdc, nogle i pulkcnc, andre omkring

ilden; Lapperne taenktc saa smaat paa at overnattc her men opgav det.

Jcg faldt na.'stcn ojeblikkelig isovn. Da jeg en lille stund efter vaag

ncdc, var virkeligheden som en fortsat dröm, den nattcmorke stiilc skov,

snc som sagtc drysscde fra tunge grene, de sovende pclskla;dte skikkelscr

i ildskseret, som ikke lignede virkclighcdcns mennesker, men var som en

icvcndegorclsc åf barndommens a;ventyrfolk
;

ja de lignede dis.se saa

moget, at de gav selvc omgivclsernc det samme skier af .-cventyr og

fjitmhcd, som gjorde livet hos dem og med dcni .saa indhokisrigt og
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smukt. Efter et par timers hvile forlod vi ildpletten i skoven og be-

gyndte igen den haarde markedsrejse. Renerne havde nu hvilet og for

ätter hidsigt frem. Det var farligt at käre med pulk herinde i skoven;

det er snart gjort i morket at slynges mod et trae og knuse hovedet eller

bryde ryg og lemmer, en dodsmaade som langtfra er ukendt hos Lap-

perne; heldigvis fik jeg ikke de herhenhorende historier for siden efter.

Da vi kom ud af skoven, var det ätter sten og frosne tuer, og den

vilde flugt fortsattes; men nu havde jeg faaet mere ovelse i at holde mig

indenbords, hvilket forundrede Nikki, saa han udbrod engang vi gjorde

holdt: «Dat lae gumma, don bisok gerresest» (det er et under, at du kan

holde dig i pulken). En gäng blev jeg alligevel kastet saa kraftigt ud, at

jeg kom for sent og saa pulkene forsvinde som en mörk streg paa sneen.

Omsider opfangede Nikki dog mine raab og standsede.

Men da vi naaede Sautusjärvi, endte vore kvaler, sneen laa jaevnt paa

isen, og der faldt sod hvile över alle ens trsette nerver og muskler;

renerne folte vel det samme, her var ikke noget at rseddes for, desuden

blev det lidt lysere, maanen kom op og stod rad över fjaeldene. Ende-

1ig var det en nydelse at sidde i pulken og fole den glide jsevnt över

sneen. Vi fulgtes nu ad allesammen i rigtigt markedshumor, men der

blev ikke sagt ret meget, kun Gaiso sad og nynnede afvekslende med
smaa raab til den stortakkede praegtige ren, som trak hendes pulk. Om-
kring soen stod skoven mörk mod sneen. Maanen steg hojere og lyste

saa gronlige skygger fulgte os. —
Pludselig viste sig långt borte oppe i fjaeldene en maengde smaa lysende

punkter; var det rejsende Lapper, som havde gjort ild op, nej, der var

altfor mange ildsteder; jeg raabte til Nikki: «mi dobbe lae.?», han svarede

tilbage paa sit blode sprog: «Keruna» (byen Kiruna)^^ Det var de elek-

triske blus oppe i malmgruberne som lyste långt her ud i vildmarken.

Hen imod midnat blev det koldt, frosten sang i isen, og der gik skyer

for maanen, baade folk og rener var trsette; hvordan mon nattelejet vilde

blive — sandsynligvis en renhud paa et haardt gulv i et eller andet port.

Det var meget mörkt, da Nikki ledte sig frem til et lille bitte hus,

hvor der boede et par aeldre Lapper, som havde opgivet nomadetilvaerelsen.

Nikki havde deres faa rener i sin hjord, og plejede derfor at bo hos dem,

naar han var i Jukkasjärvi,

Han bankede paa doren, og lidt efter kom en spinkel lille lapmor og

lukkede os ind. Vi fik alle tre en venlig modtagelse — Nikkis svigerson

var fulgt med os.

Det blussede snart lyst og godt paa den aabne skorsten — Lapper er

aldrig utaalmodige över natteforstyrrelse, det er de saa vant til fra koten.

— Inde i det lille port var der skinnende rent; hele huset bestod kun

af dette ene rum.
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Manden, nissefar selv, sad op i sengen og passiarede og spurgte nyt

fra sine rener, den voksne son laa i sin slagbaenk med aabne ojne. Paa

gulvet laa en markedsgaest, som var kommet for os samme aften. Efter

en timestids forlob sov vi allesammen trods den stserke kaffe, vi nys

var blevet trakteret med. Sonnen havde afstaaet sin slagbaenk til mig,

selv laa han paa gulvet sammen med de tre andre; nye renskind og

sovesager fandtes der nok af.

Da jeg vaagnede nseste morgen, var det endnu aldeles mörkt, mor

stod tynd og lille föran spisen og lavede kaffe, ilden lyste över et rynket

brunt ansigt og fik hendes smukke gamle lapkiseder til at straale —
stuen var et paradis af hygge; i en folelse af velvaere sov jeg ätter ind,

og vaagnede först helt, da Gate stod föran min seng med en kop kaffe

og et venligt: igodmorgen, hvordan har du det?»

Det var rimeligt at sporge til mit befindende, förstod jeg, for paa gulvet

sad Nikki med nogen overkrop og ynkelige miner, medens en anden ivrigt

gned hans ryg med smorelse; saa medtaget var han af turen. Forresten

blev alle Lapperne mer eller mindre syge et par dage efter den faerd.

Det var underligt at vaagne inde i en stue efter nsesten et halvt åars

koteliv; noget af det maerkeligste var det at kunne se ud af vinduerne,

efter saa laenge at have set himlen gennem rseppen. Paa en stor gammel

vippebrond sad en skade med sin länge metalglinsende hale og fine hvide

barm, andre skader spaserede om paa sneen. Der laa gamle gråa Finne-

gaarde, og bag dem saas långt ude fjaeldene. Det var sondag, og en

asldre finnekone kom vandrende ad stien med velbehag nydende sin

morgenpibe. Fra gaardenes brede skorstene .steg rogen op i den graa-

rode morgenluft. Det frös stserkt og fodtrinene i sneen knirkede og peb,

saa det hortes ind i stuen.

Da det blev kirketid samledes Lapperne i og ved kirken; den lille gråa

finneby fik ved deres fremkomst et livligt udseende, de straalede som

blomster, paa stierne, i doraabninger og vinduer. Kirken blev snart fuld,

dels af Lappcr og Finner, dels af bybocre, som var rejst ud for at glade

ojnene med fjaeldfolkets farver og fremmede udseende. Inde i kirken

for gud.stjencstcn gik det ikkc saa hojtideligt til, .som naar ellers bönder

og andre folk samles der. Lapperne pa.ssiarede indbyrdes, spaserede

ugenert rundt og saa sig om, bom i alle aldrc var med, og en og anden

hund, som havde sneget sig efter hjemmefra, gik og snusede til alting.

Da provsten kom, blev der dog stille, saavidt som luintlc og smaa

bom kunde forholde sig tavse.

Praekenen var paa finsk, og efter den blev flerc lapborn dobte, derpaa

holdtes stor altergang, hvorundcr et par kvinder fik liikutuksia og be-

gyndte .som ved de Ijestadianske bonnemoder at hulkc höjt og raabe til

Gud. Det var kvinder som havde sorg. Siden var der begraveise. Efter
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at provsten havde Izest över liget, blev det baaret igennem kirken og ud

paa den ventende ligstede for at kores den länge vej över soen til den

lille o, hvor kirkegaarden laa. Medens provsten talte, hulkede en kvinde

LAP I VINTERDRAGT

uophorlig; det var moderen som skulde begrave sin anden voksne son,

han var dod om sommeren oppe i fjseldet, og nu paa vinterföret bragt

til kirkegaarden. Tilsidst sank hun besvimet om i sneen. — Medens det

svage dagsskaer tog helt af og morket og stjrernerne kom, bevaegede 1ig-

toget sig ud över isen i en läng broget linje. Lapperne har ingen sorge-



io6

klaeder, de gaar ikke i hojtidelig procession, modrene har deres smaa

b0m paa ryggen i vuggen, og hundene er med her som över alt, hvor

Lapperne faerdes. Det er som om det folk sletikke var indrettet paa

at have sorg, og dog gaar sorg dem dybt til hjaertet; ofte kan de vaere

sindsforvirrede i flere aar, om döden tager den de holder mest af. —
Lapperne blev nogle dage i Jukkasjärvi ; det var jo ikke blot de kirke-

lige forretninger som skulde passes, der skulde ogsaa handles. Egentlig

marked, som vi kender, var der ikke noget af, ingen gogl eller boder af

nogen slags, ingen drikken eller lystighed, saadan som fer i tiden. Kun
en og anden kobmand fra na;rmeste by havde indstalleret sig med sine

varer i en bondegaard. Blot een dag viste sig under aaben himmel en

bager, som solgte bröd fra sin vogn. men han fik snart udsolgt og for-

svandt igen. Det eneste oplivende for markedsgaesterne var de mange

laestadianske bonnemoder, som kunde vare ved til långt ud paa natten.

Dagene gled eliers stille hen i morket; naar man gik paa kaffevisiter,

kunde det vasre besva;rligt nok at finde rundt mellem gaardene og redde sig

hjem selv; tidligt paa eftermiddagen var det fuldsta^ndigt mörkt, og gennem

morket hortes de pompöse dron fra malmspraengningen i Kiruna. Det glim-

tende, oplyste bjaerg manede med sin stsrke rost til ikke at glemme virke-

ligheden nu i morketiden, hvor drommene saa let kunde faa overhaand. —
Da bornene var dobte, de döde begravede, kob og salg afsluttet, og

praedikanterne borte, begav ogsaa vi os paa hjemvejen.

Renerne havde i de dage gaaet sammen i en flok i na;rheden af Jukkas-

järvi. Lapperne skiftedes til at vogte dem hele dognet rundt, men da

der var ulve i nserheden, havde de vaeret meget urolige og trods vogtning

dog ijaernet sig saa långt, at det tog et par dage ekstra at faa fat paa

dem, saa vi kunde komme afsted.

Iljcmfa:rden var aldeles uden a;vcntyr og modgang. Henfartcn havde

tJemmet renerne en del, desuden havde det sneet st;vrkt i mcUemtiden,

saa faret var fortraeffeligt. Vi fulgtes ad allesammen hcle vejen hjem.

Nikkis svigers0n korte sidst, han havde en raidc paa tre, fire fragtpulke,

sine egne og nogle andres markedsvarer ; men da vi kom frcm til hvile-

stuen, var der overgaaet ham det uheld, at han havde tabt en puik uden

at ma;rke det. Det kan let ske, hvis pulkcn stöder haardt imod noget

og bliver h;engende, saa tr.-ekrcbet brister eller losnes, i ba;lgniorke kan

man ikke .saadan holde tije med raiden; han niaattc cndda va-re glad, at

renen ingen skade havde taget. Nu maatte slaklen en halv mils vej til-

bage for at hente pulken og selv tra;kke den frem, medens vi i goden

ro drak kaffe og spi.ste. Den slags hzendelser lecs der af, hvis man da

ikke .selv er den uhcidige. —
Luften var lodden og musegraa, det sneedc fint Indc i skoven ragcde

de store frit.stiiacnde grancr c>|) som kinesiske taarne. Da vi kom ud af
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skoven var det meget vildsomt, ingen vej eller sti, ingen horisont, ingen

skygger, kun et graat tomt intet.

Renen for min pulk havde ganske skiftet natur, den gik langsomt og

lod sig trsekke af den forangaaende , som derfor snart blev träet. Des-

uden korte Nikki först og hans ren traadte spor for alle de efterfolgende;

det var et dröjt arbejde i den ret dybe, lose sne, og renen lagde sig

da ogsaa jaevnlig; tilsidst satte Nikki sig ned i sneen ved siden af renen

og erklaerede, at han ikke hittede vejen laengere; nu kunde vi blive her

til det lysnede, saa vi kunde se at orientere os. Men det vilde sviger-

sonnen ikke hore noget om, han vidste hvor vi befandt os og vilde

hjem. Han övertog derpaa forerskabet, og vi fulgte efter. — Det varede

ikke mere end et par timer, inden vi lugtede rogen fra koterne og hörte

hundene, som paa läng afstand havde ma:rket os.

Inde mellem traserne steg ildgnister op i den morke luft, det var sidaen.

Da vi korte ind mellem koterne, loftedes en og anden dor, en skikkelse

viste sig paa ildbaggrund for at se, hvem de kommende var.

Aldrig havde koten syntes mig saa stor og hyggelig som den aften.

Der var lagt friske granris paa gulvet. Sara sad föran ilden med sit

veniigste ansigt, kaffen stod fasrdig föran hende, bornene saa forventnings-

fulde ud, og hundene var ved at sede en af henrykkelse.

XV

TIDEN til jul gik hurtigt, morke og kolde gled dagene, dog uden

en times kedsomhed. Kulden tog staerkt til og naaede maksimum
juleaften. Hjorden blev vogtet nöje, da ulvene var meget nsergaaende.

Den del af hjorden, vi havde her, bestod for en stor del af de vjerdifulde

taemmede korerener, som vi stadig havde brug for ved flytningerne, den

ovrige del var efterblevne rener, og dem som senere var skilt ud af

andres hjorder.

Nikki og Inga skiftedes til at vogte nat og dag ligesom de andre i

lejren. Det var mest maendene selv og pigerne, som maatte ud, alle de

andre renvogtere var med hovedhjorden i sydligere egne paa de egentlige

vinterbetesmarker.

At vogte for ulven er et dröjt arbejde, vogteren skal vaere paa skierne

hele tiden, kan slet ikke hvile, og hvad vaerre er, han maa huje og

raabe uafbrudt for at skrtemme udyret; men han faar ikke huje hen i

den retning, hvor ulven menes at opholde sig, den er nemlig troldkyndig

og kan gore ham maallos.

Trods nöje vogtning gik alligevel ikke .saa faa rener i ulvene. Hvis

nemlig nogle enkelte rener skiller sig ud fra hovedflokken, og «fjenden»
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er i nserheden, kan den naa at gore ulykker, inden folk og hunde kan

förhindra det. —
Et par aftener for jul, da vi havde lagt os og ilden var ved at slukkes,

blev doren stille löftet, og Turi viste sig i aabningen, vejrbidt og rim-

hvid. V^ed hans »buris, buris» stak Sara hovedet ud af sin raggas, og

lidt efter var alle vaagne, ilden blev bljest op, gaesten skulde forsynes

med mad og kaffe.

Turi var kommet for at meddele mig, at han ikke kunde holde sit

tidligere löfte, at folge mig til Karesuando og Koutokeino, da en saadan

rejse sikkert vilde koste ham de korerener vi skulde bruge. Ulvene var

altfor talrige den vinter, og paa en saa läng rejse kunde han ikke vogte

dem hver nat, saadan et par ensomme rener vilde derfor uvjegerligt gaa

tabt. At den rejse ikke blev til noget, var mig en stor skuffelse, men til

gengaeld blev jeg glaedelig overrasket ved, at Turi bragte en stor julepost,

mange breve og pakker. De sidste indeholdt mest kager og slikkeri,

hvilket var sjerdeles kjerkomment baade hos mig og mine omgivelser.

Turi blev hos os en ugestid, han vilde efter helligdagene anbringe sine

sak.se et sted i naerheden for at komme en og anden ulv tillivs

Juleaften oprandt med över 40 gr. kulde (celsius). Inde i koten kunde

vi ikke se hverandre for frosttaage, og koten var hvid af rim paa den

indvendige side, trods det väldige baal. Naar termometret synker til saa

lave )<uldegrader fremkommer denne taage, ved at hed dampfyldt luft

fra baalet modes med den iskoide luft, som synker ned gennem rasppen

og strommer ind gennem koten forneden.

Udenfor var himlen aldeles klar, rent överjordisk klar i den halvlyse

tid midt paa dagen. Jeg gik ud i alt dette stille hvide og fulgte et enligt

skispor, som drejede af i nordlig retning fra koterne, og efter en stunds

forlob var sidaen, skoven og alle lyde dertra borte. — Alt var hvidt,

hvidt, ikke koldt kridhvidt, men glitrende som lyse hyacinther, det var

luftens farver som sasnkede sig över jorden. I vest steg Tavanjunje en-

somt og stcjit, det brätte aflald i nord Ina i lilla skygge, medens sj'dsiden

tindredc svagt som pcrlemor. —
Skisporet opliorte ved en lille kratbevokset förhöjning i tcrra;net, —

ja saa, det var hcr burncne havde rypesiiarerne; hcldigvis .sad ingen rype

fast dcrinde, om en hvid fugl havde flakset i snccn viklc jeg med god

samvittighcd löst den.

Jeg gik videre gennem stilheden; det virkedc n;L'sten ubehagcligt med

skicrnes gliden ovcr snecn, og jeg standsedc, al lyd ophorte med det

samme, kun indc i mit iiovede susede blodet med en svag klingrcn. Saa

kom långt borte fra lydcn af en renbj.ulde, hjorden gik o])pe omkring

Tavanjunje. Stråks troedc jeg i min julcstcmning, at det var l)'den af

en kirkeklokkc, og det vilde ikke v;ere gudt I.a[)perne sigcr, at ilen som
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i vildmarken horer en kirkeklokke skal do samme aar. Nej, den hellige

lyd naar ikke ud i odemarken, hvor de Underjordiske lever. Saadanne

har her fred for kirken og vantro mennesker. — Og bedst som jeg stod

hortes en svag, men klar, halvt nynnende sang dybt nede under sneen.

Jeg lyttede Isnge, og stilheden gjorde, at jeg tydelig kunde skelne,

hvorfra lyden kom. Den maatte have en rimelig förklaring, det var vel

en ufrossen kilde långt nede. Jeg stak skistaven tilbunds, den var aldeles

tor, da den kom op, men lyden tav i samme ojeblik, og jeg gik videre

efter at have ventet lidt. Da jeg noget efter kom tilbage til stedet, hörte

jeg den sagte syngende sang igen. — Siden fortalte jeg Sara det, og hun

sagde: «Du har hört Uldak (de Underjordiske), det er ellers sjaeldent

om vinteren».

Nu blev skoven med koterne ätter synlig, rogen laa i länge slyngninger

imellem trseerne som det fineste elverspind. Överalt giammede oksehug,

der var stor travlhed med at hugge ved, den skulde nemlig raekke begge

helligdagene över, og i en saadan kulde gik der meget til. Snart skulde

stablerne vaere heje nok og alt i orden, skumringen var allerede begyndt,

skönt kl. kun var lidt över eet.

Forresten var den rigelige vedhugning det eneste, som viste, at en

stor helg naermede sig, og saa det at bornene fik gentagne formaninger

til ikke at stoje eller lobe rundt om koten, ingen hojrostethed eller vild

leg. Saadan op mod en helg navnlig den' store ruotta cekcd, juleaften,

naar «det onde» saerlig er ude for at spejde efter syndere, skal man
vaere meget forsigtig og stille.

Turi og Inga huggede ved, jeg tog fat paa det samme for at holde

värmen. Det var saa koldt, at hvert lille dun i ansigtet stod som en

rimpig, og blinkade man, frös ojenhaarene sammen et koi t sekund. Aftenen

inde ved baalet kunde blive läng nok, man skulde sidde der orkeslös i

flere timer, kulden og helgen hindrede al beskseftigelse.

Da der var ved nok, blev de hvide birkestykker ordnede i en smuk
stabel, ligesaa ordnedes kvistene, saa ingen grene stak frem, og pladsen

rensedes for trasaffald. Det var Turi, som gav sina ordrer og selv hjälp

med. Inden han gik ind, oprejste han ogsaa en temmelig läng birkegren

ved siden af smakkomuorra. Siden fik jeg rede paa, at den var til brug

for Stallo, som her kunde binde sin raide, naar han juleaften efter skik

og brug gaar ind i koten for at efterse, om alt er i orden og efter gam-

mel saed og skik. Han er da torstig efter rejsen, og drikker vand; kedlen

skal derfor altid vaere fuld af vand julenat, hvis den ikke er det, suger

han med et jaernror hjaernen ud af det yngste barn i koten (det er mest

bornenes pligt at hente vand).

Da det blev mörkt, henfaldt lejren i dyb stilhed, alle lydene ligesom

frös bort. 0ksehuggene var hört op, ingen menneskestemmer, ingen
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ud af rseppen fra de store baal i koterne. —
Da Nikki om eftermiddagen kom hjem fra hjorden, medbragte han

en dod ren, som han havde fundet ligesom ulven havde draebt den.

»Navdde (ulven) har villet skafte sig ruottamales (julemaaltid)», sagde

Inga, men blev tysset ned af Sara; det var ikke vaerd at nsevne det

farlige paa den farligste tid. Graaben havde virkelig vaeret saerlig ond

den dag, flere i sidaen havde maattet Itegge ren til til dens julemad

Lille Oula, en ni aarig knasgt af naboens med överflödigt humor, havde

vaeret sjerlig hojrostet under dagens leg, hujet og raabt, saa Sara ofte

havde skaendt paa ham, og nu ramtes han af hendes haarde bebrejdelser;

de drsebte rener beviste, hvor farligt det var at stoje stygt saa nzer op

mod helgen. Drengen stillede sig dog skeptisk til sägen og tog sin

overhaling med ro. Men Sara var i daarligt humor, en af hendes bedste

renkoer laa nu der blodig og sonderrevet.

Nikki trak den om bag boaäSo, hvor al slagtning foregaar^-; lidt efter

kom han ind med de dampende indvolde i et stort fad. Siden sla;bte

han mod al s.'Ed og skik den döde ren ind i koten for at flaa og partere

den, ude vilde alt fryse mellem fingrene paa ham.

Det var ingen hyggelig julekote; först den taatte klamme frosttaage,

der naesten udelukkede enhver fornemmelse af at va;re inden dore, dertil

Nikki med sit blodige arbejde og den döde ren, som spredte uhygge

med sine store, brustne ojne, Sara tavs og fortrasdelig, hun som eliers

altid var i ligevasgt og godt humor. Bornene mterkedes ikke, de holdt

vel til i en anden köte, hvor stemningen var livligere, först ved aftenstid

kom de hjcm. — Madgryden blev h;engt över ilden, men det skulde

ikke ophJEelpe humöret, at Nikki fyldte den med kodet af den ulvcdriebte

ren. Den slags kod er meget daarligt. dels fordi dyret er jaget ihjel,

dels fordi selve ulvebiddet gor det skarpt i smagen, paastaar Lapperne;

denne renko var tilmed mager, og magert renkod er aldrig nogen deli-

katesse. —
Jeg ansogte hos Sara om at tage en lille gran ind og srette den i

boa§5o med tjendte julelys, nogle jeg havde faaet i en af pakkerne.

Hornene var meget ivrige for idcen, men Sara afslog barsk vor ansogning,

• saadannc kunster skulde man ikke have for en juleaften». Vi fik nöjes

med de ji ' lys ildcn, maanen og stja:rnerne dannede. Det var saa koldt,

*at de mangc ispartiklcr i luften blev synlige som en regnbuefarvet ring

om alt, hvad der lyste. Saadan en stor farvet ring stod om maanen,

de större stjerner og om en og anden flammc indo i baalet, ja om man

rev en tzendstik, kom den samme farvede ring om den lille flamme. —
Jeg anbragte et lys i sneen paa en lille gran udcnfor koten, det stod

der med sin glorie og br.x-ndte fint og stillc indc i den store skov; men
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lammende kulde og det evindelige morke var det som at staa udenpaa

jordkloden udsat for verdensrummets isnende udstraalinger, omgivet af et

d0dt intet, der bredte sin rjedsel över en stakkels nattemork klode, hvor

hist og her en lille klynge skindklaidte mennesker samiedes om et baal

i den dybe sne.

Men selv om det var juleaften og långt under kviksolvets frysepunkt,

skulde vogterne dog ud til hjorden, hvis de ikke vilde resikere at vjere

uden rener nasste dag, saadan som ulvene nu huserede. Nikki havde

vaeret ude om dagen, nu var det Ingas tur at tage nattevagten. Hun
rejste sig, snappede sine laadne skindvanter, kaldte paa hunden, og idet

hun gik ud bandt hun sin hue under hagen, det var alle forberedelserne

til den länge nat.

Det var koldt for de to som gik, men det var da hellerikke videre

varmt og hyggeligt for os, som sad hjemme.

Lidt for maden blev rettet an, forsvandt Turi til sin sosters köte, der

skulde de antagelig ikke have «ulvek0d» til juleaftens-nadver. Vi samiedes

imidlertid om madfadet og tog for os af de retter som fandtes, men

maaltidet foregik i dyb tavshed, og da vi var fserdige, begyndte hver

isEer at rede sit leje efter at have taget vanter paa hsenderne. Sara,

som puslede med noget henne ved boaäso, udbrod pludselig: «Nej, det

har jeg dog aldrig set for, länge istapper heenger for enden af det ved,

som brasnder paa ilden!» det var den hede damp, der eliers strommer

ud af friskt ved, som her ojeblikkelig frös.

Julenat var köld at komme igennem, trods laadne stovler og tort ho

foltes fodderne som isklumper. Det smeldede i den bundfrosne vand-

kedel, og trajerne udenfor knagede af kulde. Lille Nilsa gik den nat

isovne hen og satte sig ved doren, men Sara vaagnede og fik drengen

stoppet under felden igen: «Jeg troede det var Jule-stallo, som var

kommet ind i koten, da jeg saa dig sidde henne ved doren», sagde

Sara om morgenen, da hun fortalte os haendelsen. —
Jeg kunde saa daarligt sove med ansigtet under felden og plejede

derfor at pakke hovedet ind i et uldent sjal; om morgenen var det dog

ubehageligt at vaagne med dette isdaekke for ansigtet, det frös jo altid

stift af aanden, saa det maatte rives fra hinanden, og bandt man for

varmens skyld raggas op, laa man som i et lille snehus om '"fiorgenen,

alt derinde var hvidt af tykke rimkrystaller; ogsaa hundene var hvide af

rim, deres frosne aande. Vor lille hundehvalp var nu vokset saavidt til,

at den selv bestemte, hvor den vilde sove, og den havde valgt sin pläds

under min hage; der laa den med sit hovede, saa nser ved mit ansigt,

at min aande kunde holde den varm. Ofte naar det frös staerkt vaagnede

jeg ved at hvalpen stak sin lille iskoide snude helt op imod min naese
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beholdt den sin pläds. —
Kl. var otte, da Inga og Rill kom hjem, aldeles kridhvide af rim og

snc og med iangc istap|)cr i haaret. Der var ingen unsken tgl.xdelig

jul», ingen sagtlc nogct overhovedet; sentimentalitet er ikke det, som

plager fj.eldfolket mest, ingen m.x-lcde et ord om, at det havde v.x-ret en

haard juicnat for det unge barn. Hun bankede sno og rim af khuderne
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henne ved doren, hsengte vanterne fra sig, og satte sig ned i tavs

venten paa morgenkaffe, medens Rill lagde sig föran ilden, ivrigt pil-

lande isklumpar af pelsen og slikkende sine medtagne ben. —

XVI

SAA snart de förste helligdage var overstaaet, flyttede vi; det gjaldt

om at redde sig afvejen fra ulvene saa hurtigt som muligt; vi var

derfor kun ganske kort paa hvert sted.

Nytaarsdag kom bornene ind og meldte, at solen var synlig; det var

dog kun blind allarm, men sandt var det, at man knap taalte at se

mod den glansfulde sydhimmel, solen kunde ikke vaere långt borte.

Den staerke kulde varede julen över og holdt alle, med undtagelse af

renvogterne, i delvis uvirksomhed. Der var kun i de dage arbejdet med
flytningerne, vedhugning, daglig madlavning, og hvem, der havde smaa

b0rn maatte passé dem omhyggeligt. Ingen kunde nzere sig til noget-

somhelst haandarbejde, desuden pakkede man ugeerne pulkene ud, naar

man snart skulde flytte igen; kun det aliernodvendigste af husgeraad og

sovesager toges ind i koten. — Under de hastige flytninger kunde man
ogsaa slaa sig sammen, to familier i én köte for nemheds skyld, men
det er altid temmelig ubehageligt, koten bliver overfyldt med mennesker

og hunde, navnlig tager en fem, seks store hunde megen pläds og värme;

de anbringer sig selvfolgelig föran ilden, naar de er hjemme, og man
maa idelig tampe dem bort. hvis man selv skal have noget godt af

värmen. Desuden er hundene slemt befaengt med baendelorm, som de

gaar og taber rundt om i risene derinde; men det er dog en behagelig-

hed, at de smaa brune springere ikke findes hos laphundene i de nordlige

Lapmarker.

Naar det er meget koldt, haender det ogsaa, at Lapperne g0r koten

mindre, mere snever, for lettere at kunne värme den op. Man vaelger

heller ikke pladsen med sirlig omhu, naar man kun agter at blive et

par dogn, og vi havde det derfor under hele JuJetiden meget ubekvemt;

store kampesten stak op gennem sneen inde i koten, og man fik ind-

rette sit leje imellem dem eller paa dem, som man bedst kunde.

Imidlertid blev dagene lysere og lysere, og helligtrekongerdag saa vi

solen for förste gäng det aar. — Koterne laa paa en bakkeskraaning

ned fra skoven, og föran dem var en stor fj^ldslette med smaa trae-

bevoksede bakke-0er. Da vi intetanende kom ud om morgenen, blaende-

des ojnene aldeles af staerke straaler, solen stod som en bleg grön skive

midt i et hav af ild; överalt hvorhen man vendte ojnene, saas granne

sole, og sneen tindrede og lynede. Der bredte sig hurtig en vis feststem-
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ning över hele lejren, og alle meddelte hverandre nyheden. — Bornene

legede hele formiddagen ivrigt nedenfor koterne, de rejste til marked,

trak hinanden paa ski, som naar en ren er spaendt for en skilober^^. De

tumlede i sneen af hjertenslyst, til Elle forfserdet udbrod: «Jamen det er

jo basse (helligdag), tsenk om Stallo kommer!» Glseden sank betydeligt,

lidt efter var legen ganske ophort.

Nffiste dag skulde vi ätter flytte, et par ravne havde kredset oppe

i luften og med deres «runk, runk» tilkendegivet, at broder ulv var

KOTEN REJSES

i naerheden, eller i hvert fald snart vilde komme. Det var saa koldt,

at Lapperne kviedes ved at flytte, men vi maatte afsted. Koterne var

taget ned, pulkcne stod faerdige, kun baalene braendte og kaffekedlerne

ventede paa dem, som skulde bringe renerne.

lindelig kom de, kendelige paa en hvid sky, som bevjegede sig lavt

frcm ovcr sneen i den klare luft; det var dyrenes värme aande, som i

kulden forta;ttede sig og laa hen ovcr dem. Langsomt skred den gråa

plet med skycn hen över den store sneflade. I spidscn af hjcden gik

Nikki paa sinc langc skier med lederenen i tommen efter sig, stadig gen-

tagendc det langtruknc ccus, cu-st. Kfter Icdcrcncn kom folgcrenerne**

og hele hjorden omringet af vogtere og hunde. Don standsede et stykke

borte, og tra:krcncr indfangedcs. Saa snart hjorden kom til sync, begav

de starrc barn sig afsted med alle rentommerne i en ring om skuldrene.
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Efterhaanden som renerne indfangedes og bandtes efter hverandre, trak

bornene dem hen i nasrheden af pulkene. De, som skulde lede og drive

hjorden, gik i forvejen med denne, medens de andre gav sig til at

späende renerne for og gore raiderne i orden. Lille Nilsa plejede at

vaere den allermest ivrige ved hentning og forspaending af traekrener,

men da han denne gäng kom med trjekrenerne og forspandingen var

begyndt, gav han sig pludselig til at grzede af kulde og raabte ganske

fortvivlet og arrigt: «i' mon lai' lengime, im, im! Jeg spaender ikke

for, nej, nej 1 » Inga smilte og övertog arbejdet, medens Nilsa gik til

ilden for at faa sit humor og sine fingre töet op.

Det var allerede skumring, inden vi kom afsted. Kulden isnede og

bed snart gennem alle kljederne, da det tilmed lige rörte paa vinden.

Vi sad stille i pulkene. Det hvinede og peb i sneen, hvor vi kom frem,

lydene skar ind i den dodsens stilhed, som stod i luften. Ikke en mae-

lede et ord, enhver havde nok at gore med sine egne kuldefornemmelser.

Forresten troede jeg kun, at det var mig, der frös saa stsrkt; jeg saa

nemlig en ung kone standse sin pulk og amme barnet midt under flyt-

ningen. Men jeg saa ogsaa Sara lede et stort sjal frem af en pulk og

tage det om hals og hoved, saa kunde hun dog vist ikke have det for

varmt, taenkte jeg. Da vi siden i koten talte om flytningen, gik det op

for mig, at alle Lapperne havde frosset ganske antageligt. Sara sagde

endogsaa: «Ja, jeg frös saadan, at da -jeg saa Marja amme sit barn,

taenkte jeg, om det havde vaeret mit barn, fik det sulte ihjel, jeg havde

ikke kunnet amme det i en saadan kulde».

Efter denne flytning fik jeg feber med steerke rheumatiske smerter og

maatte ligge i flere dage. Lapperne sagde ganske aabenhjaertigt: «Nu

dor du nok.» Men da jeg selv ingen fornemmelser havde i den retning,

tog jeg sägen med humor, og bad dem blöt laegge dygtigt paa ilden for

at faa kulden af kroppen. Ganske uden resultat tog jeg al den medicm,

jeg kunde overkomme, baade af mit eget apotek og af Saras lille för-

råad, dog forsogte jeg ikke t0rrede froer^^, hvilket maaske var forkert.

Heldigvis gjaldt naeste flytning Vittangi, og der fandtes \xge.

Faerden dertil var rigtignok fuld af kval og pine, alligevel var det op-

livende at kore det sidste stykke nede paa elven og se lysene fra gaar-

dene, som laa i en meget läng uregelmaessig linje. Vi standsede et lille

stykke fra den Isengst bortliggende gaard, hvor Nikki plejede at tage ind.

Ilden fta den aabne skorsten lyste ud gennem vinduet. Hundehvalpen og

jeg var de sidste i raekken, da vi gik ind; den var usikker om, hvorhen

den skulde vende sig, der var jo ingen köte, og jeg kunde nxsten ikke gaa.

Imidlertid tog hvalpen det parti at folge de andres spor, men Sara og

bornene forsvandt ind i huset, for bagtroppen naaede frem. Der stod

hvalpen — hans mennesker var opslugt af et stort sort hul, .som nu
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stod aabent for ogsaa at opsluge ham; den morke forstue saa virkelig

uhyggelig ud, navnlig for en lille hund, som aldrig havde set et hus for.

Pludselig tog raedselen ham cg sanselost bar det i vej bort, udover sneen;

den rendte for livet og vilde sikkert omkomme af kulde i nattens lob,

hvis den ikke blev indfanget. Jeg humpede afsted i sved og pine og

fik krabaten fat, dens hjaerte bankede i vild skrsek, da vi gik ind. —
Jeg for min del var glad ved opholdet i gaarden hos de elskvserdige

Finner, hvor jeg ved Ijegens hj.nelp snart blev rask. Men for hvalpen

var og blev det en underlig «kote» — ikke kunde man rapse madvarer,

ikke komme op i sengen, ikke fole nogen värme fra ilden; man var

tvungen til at fserdes nede paa gulvet, hvor der var haardt og koldt.

Men det allermaerkeligste var dog katten. Saadan et vaesen havde hvalpen

aldrig set for. Da den i stum forundring en tid havde betragtet

underdyret, forsogte «Tji tji» (et slags kselenavn for smaa hvalpe), om
det kunde lege; med et lille skarpt bjaif og et hop slog den sine klun-

tede forben indbydende ned lige föran mis — virkningen var frygtelig

og uventet: et hvxs, et par ildojne og en skarp lussing. Hvalpen nyste

og stirrede himmelfalden efter katten, som med et saet var oppe paa

ovngesimsen. Den lille laadne klodsmajor saa dum ud, det var grumme

svaert at begaa sig i denne underlige verden.

De ganske smaa Lapborn fandt og.saa portet msrkvaerdigt; de havde

vel ikke den slags modgang som hunden, men de saa stråks op mod

löftet og udbrod: «Dat lae imas goatte, go i läsk raeppen», det er en

maerkvairdig köte, den har ingen raeppen. —
En del Lapper indlogerer sig for langere eller kortere tid i bonde-

gaardene under den haardeste vinter; det er mest unge modre med smaa

born; msendene gaar imidlertid paa renvogtning, og somme af dem hol-

der til i en köte hos slaegtninge eller bekendte i nasrheden af hjorden.

Hos os var ingen spaedborn, og familien flyttede derfor snart ud i skoven

en mils vej syd for Vittangi. Men naesten hver dag kom nogen fra lej ren

ind i et eller andet aerende. Sara havde faaet bestilling paa at sy nogle

lapsko til bonderne, og i den staerke kulde foretrak hun at vasre i finne-

gaarden de dage, medens hun syede. Nu var det lyst og klart vejr, sneen

glittrede og straalede som sol i en rude, hvorhen man vendte ojnene. —
En dag, da jeg n.-ermcdc mig gaarden efter en lille spadseretur, saa

jeg en del Lapper og hunde komme nede paa den frosnc civ med en

flok rener, en iora (flok paa ca. 40—50 stk.), netop saa mange, som vi

ventede, de vilde bringc (en del af ma>ndenc var gaaet tilbage efter

flytvejen for at o|)samlc tilbageblcvne rencr). De kom .saa m.x-rkelig

lydlost, hvilkct undredc mig lidt; dog gik jeg ind, udcn at fitste mig

vidcre ved det, og mcddeltc Sara, at de ventede rener var kommet. Da .

Nikki lidt efter traadtc ind, benx'gtcdc han paa det ivrigste, at der var
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kommet en eneste ren, hvorover jeg blev lidt stodt, da jeg var sikker i

min sag. Sara hörte péia os, saa sagde hun halvt hviskende över mod mig:

sUldak». Jeg bojede mig for den förklaring, og hun tilf0jede: »Havde

du forstaaet, at det var Uldak, skulde du gaaet neermere og kastet din

kniv eller om kun en synaal över dem, saa havde du faaet renerne til

ejendom — forresten bliver du rig, som baade ser og h0rer Uldak».

INGA I.OSF.R LASSOEN NEU, SOM K0RNENE HAR BRUGT TIL GYNGE

Lapperne ssetter stor pris paa at have smukke dyr i hjorden; hvide

rener, eller hvide rener med morke pletter, betragtes navnlig som pryde-

lige dyr. Lapperne menar, at de underjordiske har en meget smuk

hjord, som for en stor del bestaar af hvide rener, meget tamme og

kraftige; derfor gaslder det om at tilvende sig disse, naar Uldak er saa

god at vise sin hjord for en eller anden. At have de underjordiske til

ven betyder trivsel for hjorden og andet held i tilvserelsen. — Har man
mange hvide rener, kan man jo ogsaa tilfredsstille sin träng til at vasre

•»klaedt i hvidt om vinteren. Navnlig i de nordlige Lapmarker var det

almindeligt at have hvide pelse; hos Lapperne omkring Koutokeino havde



ii8

endog kvinder hvide pelse. I Torne-Lapmark er pelsen dog mest mörk,

men hvide laadne stovler og hvide laadne handskar horer endnu med til

den fineste pynt. —
Livet i finnegaarden blev trods alle behageligheder alligevel ensformigt;

jeg laengtes efter koten og rseppen med stjaernerne, der spejlede sig i den

sorte kaffe om morgenen. Og en skonne dag efter at jeg var bleven

rask, da en del Lapper kom flyttende förbi paa vej syd efter, fulgte Sara

og jeg med dem. Jeg fik lov at séette mig i pulken sammen med den

unge kone. Hendes kraftige ren trak os begge med lethed paa den

jaevne landevej. Solen skinnede, sneen straalede hvid til alle sider, og

passiaren gik livligt. Det var alligevel noget andet end at kukkelure

indendore i en bondegaard, og hvor det var festligt at komme hjem

til koten igen. Der er dem, som siger — halvt foragteligt — at Lappen

har intet hjem, men det er dem, som ikke forstaar sägen; i alleregent-

ligste forstand er koten hans hjem; koten flyttes ganske vist fra sted til

sted, men koten er altid den samme, indvcndig og udvendig. Saa snart

den er sat op, ilden tsndt og tingene baaret ind, er alt paa sin gamle

pläds, og man fortsaetter sit daglige arbejde der, hvor man släp for

nogle timer siden, man er hjemme.

XVII

Imarts fik jeg ved et heldigt tilfceldc mit onske om at komme til

Karesuando opfyldt. Det var omkring «Marja-ba;ivve», Mariedagen

(22. marts), Lappernes store messe. I Karesuando traf jeg mange Lapper

under helgen og fik lyst til at folge dem paa dcres foraarsflytninger ind

til Norge, som nu snart skuldc begynde. Talma-Lapperne, som jeg hid-

til havde vzeret hos, skulde nemlig tildels flytte opefter paa de samme
straikninger, hvor de havde faret om cftcraaret, det vilde blive lidt ens-

formigt. Her var derimod nye menncsker, nye forhold og egne. Efter at

have aftalt med en familje at v^re hos dem hele foraaret, tog jeg til-

bage til Vittangi for at pakkc min smule bagage sammen. Det var slet

ikke let at sigc farvel til de menncsker og hunde, nian havde dclt ondt

og godt med i nx-stcn ni maanedcr. ~

Karesuando- Lappernes foraarsflytninger begyndtc det aar i april. Naar

skaren (se anm. 54) kommer, enten i marts eller i april, bliver renernc uden

fode med undtagelse af den smule ska;gge-lav, de kan näppe af tra;erne;

de S0gcr da op paa hajfjaildet, hvor bUxsten og solen i förening tidligcre

ond i skoven har gjort snc<-n tynd. Denne flytning til hojf;eldct forcgaar

gernc hurtigt og altid om naUcii, da isläget paa sneen b;ercr folk og
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raider. «Oni foraaret er vi som flyvende fugle, vi efterlader intet spor,»

siger Lapperne, og paa faa dogn flyttes mange mil.

Den familje, jeg havde tinget mig ind hos, bestod af manden, Heikka,

könen Gate og en elleve-aars datter, Rauna. De to sidste havde vaeret en

tid i Karesuando, og derfra fulgtes jeg med dem ud til en lille finnegaard,

hvor vi skulde trasfie manden og begynde flytningen til hojfjseldet.

I det lille maslkerum, som altid findes ved siden af portet, boede

Finnens gamle foraeldre, hos dem holdt vi til. Saavel her som i portet

var fuldt af mennesker, vi var seks, og derinde var de utallige; desuden

kaelvede koen den dag, og da der var for koldt i stalden til spaedkalven,

blev den baaret ind i portet og anbragt i krogen ved ildstedet. Der

blev stråks stor diskussion blandt bornene om, hvad den lille kviekalv

skulde hedde, og navnet blev »Puolankukka», tyttebserblomst.

Vi ogede ogsaa dyrebestanden i portet med to smaa bitte endnu

blinde hundehvalpe. Lappernes gamle hund var kommet til skade under

fodselen, saa da Gate rejste fra Karesuando, tog hun begge hvalpene

med, indsvobte i en pels og bad bonden aflive moderen. Det kneb haardt

for Rauna at rejse fra hunden, men hver gäng hun begyndte at taie om
den, fik hun en skarp tilrettevisning af Gate, saa bed hun sine folelser

i sig og holdt graaden nede.

Der var meget arbejde for Gate med at passé de to smaa pibende

hvalpe; paa enden af et lille horn syede' hun en sut af skind, men det

var ikke let at faa dem til at suge maelken. Desuden skulde de have

lempelig massage paa maven'''' og kildes med en pind bagi for at holde

affor ingen i orden. —
I gaarden var indlogeret to gamle Lapkvinder; den ene «gammel som

himlen», blind og meget dov, den anden livlig og letfattende. De havde

hver sin pulk inde i partet, den tjente dem til seng om natten og hvile-

sted om dagen. Den livligste af de to gamle kvinder var det morsomt

at tale med; hendes mand havde vaeret en stor bjornejjeger, men tilsidst

havde björnen draebt ham; han havde nemlig vseret saa uforsigtig at gaa

ud mod en «vred» björn (en björn, som var tirret af mislykkede an-

greb), den blev hans bane. Det var imidlertid ikke let at faa hende til

at fortaslle, hun vilde selv forfriske sig med at hore nyt, og spurgte

derfor mig ud om alt vedrorende mig selv. Lappernes förste sporgs-

maal var altid min ålder, om jeg var «rig» og om jeg var gift eller

havde i sinde at gifte mig. En ugift mand eller kvinde, som er kommen
til skaelsaar og ålder, er en uting hos dem; navnlig er «gamle piger»

en stor sjajldenhed. Der er altid en eller anden saerlig grund, naar en

pige förbliver ugift. — De nseste sporgsmaal gaelder gserne Danmarks

udseende og produkter; at der ingen bjerge findes, vjekker dyb for-

undring; dernaest sporger de, om tobak, kaffe og ris vokser i Danmark;



at der vokser hvede og andre fine kornsorter, ved de; »dansk mel»

kender de fra Norge som det bedste, men det er alligevel rart at faa

det bekraeftet af en Danskers egen mund. — Alt dette og meget mere

skulde hun have rede paa: «Det er saa let at tale med dig; somme
mennesker er det ligesaa besveerligt at tale med, som at traekke en pulk

fuld af sten paa bar jord». — Jeg spurgte hende, om det ikke var slemt

i begyndeisen at hore op med fjasldlivet og blive fastboende. «Jo, de

farste aar var det navnlig straengt, jeg kunde ikke sove om natten, og

foraar og höst, naar Lapperne flyttede her förbi, var det rent galt. Jeg

plejede da at gaa op paa bakken her i nasrheden og se mig om. Vi

Lapper har jo samme natur som renen, naar det bliver foraar, higer vi

mod hojfjseldet, og naar det gaar mod vinter, lajnges vi efter at komme
ned i skovene».

Den anden gamle Lapkone var det ikke godt at tale med paa grund

af hendes dovhed; men selv var hun meget talende og nassten altid vred

över et eller andet.

Den blinde, som var meget gaerrig, havde i et anfald af godhed givet

et renben bort; der var imidlertid ikke meget kod paa samme ben, og

det havde man ladet hende vide, nu laa der et hus; det var umuligt at

standse den gamles ordström eller raabc hende op; «hun tåler saa la:nge

hendes mund er varm».

. Noget efter stormen gik doren op ind til kammeret, hvor jeg i oje-

blikket var alene; en lille rynket haand tog om karmen, derefter kom
staven og tilsidst den blinde selv. Hun lukkedc omhyggeligt efter sig,

gik hen til den aabne skorsten og strakte sine haender ind över gloderne

for at värme dem, derpaa foldedes den tynde gråa skikkelse sammen

över staven og skrumpede ind som en lille blod flagermus nede paa

gulvet föran ildstedet. Den gamle afslidte pels var rynket og gråa som

soltorret jord, samme farve havde ansigt og haender; de tynde haar-

tjavscr häng löst under den falmede rode huc, ansigtet var paa blindes

vis löftet opad. Glwdernc paa ildstedet kastcde et svagt ska;r över hendes

ene side, og över den snevre dors slidte rode farve; oppe paa skorstens-

hylden stod en smal tr.tkasse, hvori groede grönt korn af et par tom-

mers höjde. Denne gronne plet virkcde saa Icvende i det morke, gul-

gråa rum med de faa falmede rode farvcr. Pludselig begyndte den lille

gråa lap-mor at tale i sibylleagtig tonc. Hun udslyngcdc forbandelser

över nutidens fraadseri og mangel paa respekt for fodcn: «De kaster

renens ben hvor som helst og uden först at gnavc kodet ordentligt af,

det vil hicvne sig. Kngang, da Gudsson vandrede her paa jorden og

kom förbi en lap sida, .saa han de udkastcdc ben med kod paa og sagde:

her skal jeg forkorte brödet». — Hun lignedc cl spogelse, en aand, der



förhänder de levende, og det virkede helt befriande, da hun rejste sig

og gik ind i portet

Da jeg lidt efter kom derind, laa den lille gråa mumie i sin pulk.

Sovesagerne i denne bestod mest af pjalter og pelsstumper, hun var for

gaerrig til at tage noget bedre i brug, og naar der henstilledes til hende

som den velhavende kone at have nogle bedre sovesager, svarede hun,

at de var af silke; samtidig strog hun kiertegnende hen över dem, som

om hun berorte de fineste stoffer. Den gamle troede det maaske selv,

hun havde vaeret blind sin halve levetid, og de sagde hun var snart

hundrede aar, saa virkeligheden kunde ikke korrigere fantasien.

Vi blev i gaarden et par dage til Heikka kom med renerne. — Det

blaeste koldt den lordagaften, slsederne blev pakket, og vi begav os til-

fj£elds. Nu gik fa;rden opefter mod den norske gra;nse sammen med de

överste »overmennesker»®'. Vi havde kun een korepulk, og den skif-

tedes Gate, Rauna og jeg til at sidde i, medens Heikka ledede raiden

med fragtpulkene.

Da vi havde gaaet et stykke, standsede Heikka, og fjjernede sig, han

havde et eller andet sted hentet et stykke godt fyrrebrzende, som han

kom tilbage med og anbragte i en pulk. Naar han vilde dragé den

länge vej med et stykke brående, förstod jeg, vi skulde saa höjt op, at

vi maatte spare paa braendsel.

Raiden gled langsomt opad, stadig opad över sneen til hojfjseldet; alt

var saa underlig forml0st og uvirkeligt den nat; vi gik frem i et foleslost

hvidgraat morke, som aldrig kunde lysne. En skarp vind fog med den

överste fine sne, i kredse og stromme gled den henover de uendelige

fläder. Ingen andre lyde hortes end sneens fine klingren og renernes

fodtrin. — Noget blodt, halvt usynligt, kom engang strygende tset förbi,

hurtigt og spogelsesagtigt, oppe fra fjaeldsiden; det var et par hvide

raeve. — Sporene efter raiden fog stråks til, og föran var ingen spor, vi

var alene i denne döde, hvide nat. — Heikka standsede et ojeblik for

at rette noget ved raiden, Gate satte sig ned i sneen for at faa ild paa

sin pibe, sneen begyndte stråks at fyge sammen om os, det vilde vasre

en let sag at blive udslettet.

Pludselig lod en uhyggelig tuden blandet med en slags goen et sted

ude i snemorket. «Ja saa raeven tuder, det varsler ondt», sagde Gate.

«0m raeven läder sig hore, naar en lap-sida er paa opflytning, skal der

vaere én mindre i sidaen, naar den om hösten flytter ned». — Gate fik

omsider ild paa piben, Heikka brummede, og Rauna vovede en lille be-

maerkning om den gamle hund, de var rejst fra; saa tav alle igen, og

raiden gled videre time efter time. — Endelig begyndte det rigtig at lysne,

horisonten blev synlig, solen stod op, god og vidunderlig. Ryperne legede

rundtom paa sneen uden at bryde sig om os. Al dum nattejengstelse



forsvandt, og derhenne paa fjaeldskraaningen kom nogle smaa runde

morke toppe til syne, det var koterne, sidaen som var flyttet for os.

Der steg endnu ingen rog op, men alligevel havde Gate med sin fine

lugtesans kunnet maerke koterne, inden vi havde set dem.

Solen var helt oppe, da vi naaede sidaen. Renerne blev löst, de gik länge

imellem os i den stille, lyse morgenstund og betede paa nogle snebare pletter.

Gate satte sig ned paa sneen og nod i fred og ro sin morgenpibe.

Heikka gik og nuslede med kotestellet og Rauna lagde sig til at sove

SIUAF.N I'AA H0JFJ,l:i.I)KT

i en pulk. I ro og mag fik vi kotcn rejst og sovesagerne baaret ind,

hvorefter vi lagde os nogle timer.

Det var mcgct rigtigt hvad Talma-Lappcrne sagde, at heroppc havde

de mindre kotcr; dels var de mindre og dels var kotestellet spinklere,

og ikkc saa omhyggcligt tildannet, men konstruktionen var helt den

samme. Imidlcrtid var koten stor nok til os fire mcnnesker. —
Det var en sondag morgen (den 24. april), vi kom op til sidaen.

Solen .skinnede ovcr alt dettc hvide, vilde; og hen under aften lod der

fra en af koterne joigning ud ovcr hojfjjEldets ensommc vorden.

La|)pcrncs joigning lyder, som var den Ixrt af .selvc naturen; tlcn

ligncr vindens puslcn i vissent gra:s og buske, den minder om vand,
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der risler, og om insekters summen, naar der joiges stilferdigt og knap

horligt ved et eller andet haandarbejde ; men den kan ogsaa vzere ru og

voldsom i udtrykket, som storm i en skov, som ravneskrig og uvejrs

tuden. Jeg har ikke saa ofte hört joigning, men dog har jeg hört

begge slags, og altid har den bragt mig til at tsenke paa de lyde, som

höres i skovene og paa fjaeldene. —

LILLE INGAS MED SIN FADER OG EN VOKSEN S0STER

Lapperne heroppe havde bevaret deres farvesans og glaede över alt

det, som straaler og glimrer. Solv, messing og glasperler var ikke ban-

lyst fra deres klseder. Store solvknapper prydede baade kvindernes og

maendenes balter; selv de ganske smaa born havde solvknapper i bjeltet.

Hos dem var solvet at betragte som amulet, det skulde beskytte mod
forbytning af de underjordiske; disse kan nemlig ikke tage et barn, som
har »stemplet» solv paa sig; de underjordiske har ikke stempel i deres

solv og kan derfor ikke bytte med en knap aldeles magen til den, barnet

har paa; alle de andre kiseder har de ellers ligedan.

Der var mange smaaborn i sidaen, og blandt dem blev jeg sa;rlig gode
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venner med den lille syvaarige IngaS, vor iseds yngste datter. Hendes

fader var for faa aar siden blevet enkemand, og kunde ikke forvinde sin

sorg; den alleryngste, som kostede moderen livet, var i pleje i en norsk

bondegaard (det er njesten umuligt at have et spsedt barn med paa flyt-

ningerne, naar det ingen moder har, som kan amme det). Ised havde

mange voksne sonner og dotre, men den lille brune tos var hans et og alt.

De to var altid at se med hinanden i haanden, naar de var sammen, og

han tasnkte med bedrövelse paa, at han snart skulde undv^re barnet i

flere aar, naar skoletiden begyndte. Hvis jeg vilde lasre IngaS at laese

og skrive den tid, jeg var hos dem, skulde jeg faa en tam og staerk ren

tillaans under alle flytningerne, saa jeg släp for at gaa ret meget. Den

gamle ised var nemlig rig og havde godt med rener af alle slags. —
Desvjerre kunde hverken han eller jeg holde vore lofter. Der var alt-

for lidt ro under de hyppige flytninger, til at nogen ordentlig undervis-

ning kunde praktiseres (derimod vilde der vjere god lejlighed til at

undervise bomene i koten vinter og sommer, naar Lapperne ligger stilla

nogle maaneder), og med den tamme stjerke ren gik det saa som

saa, tam var den över al maade, men krsefter havde den ikke; hele

hjorden sultede ubarmhjcertigt det foraar, og alle flytningerne var den

rene ynkedom. De förste par flytninger gik det an, da renerne endnu

havde lidt huld fra vinterbetet nede i skovene, skönt ogsaa det havde

vaeret daarligt det aar; men alt som tiden led og det aldrig vilde blivc

foraar, tog dyrenes krasfter af i en foruroligende grad.

Vi var ikke Isenge ved N.-Elgge-oaivve, sneen laa tyk og hvid överalt,

der maatte soges et bedre sted. Det var en sejg, läng flytning över

hvide bj.xrge. Skonhed var der nok af, solen skinnede, og den blanke

skare lignede klart vand med en .skaerende solstribe i; saa forsvandt

solen bag et bjaerg nogle timcr, medens vi fortsatte vandringen i den

daglyse nat.

De hvide endelose snemarker uden en cneste bar plet var for Lapper

og rener et .sorgeligt syn. Lapperne stand.sede og holdt en kort raad-

slagning, og ised gik op paa en bakke — med lille IngaS ved haanden —
for at överse egnen. Der var ikke snebare pletter at opdage långt eller

n«er, og derfor gik det ikke an at slaa lejr endnu. Trajtte og bedrovede

gik vi videre frem i alt dette ubarmhjcrtigc hvide; hvad nyttcdc al skon-

heden med hvidgronnc klofter, gyldne farvcr, og de pragtfulde slyng-

ninger af brogcde raider og Lapper. Det var en saa frygtclig skuflelse

for (1cm, at ikke fj;L-ldsiderne her og der frcmvistc morkc pletter, og

Lapperne .saa modlöse ud. Långt om la;ngc stand.sede toget, renerne

löstes. Her var snecn i hvcrt fakl tynd sine stcdcr, men under den var

rigtignok kun sand og visnc b.erris. Hjorden sultede ynkcligt.

Kotcrnc stod höjt oppe paa en bakke, hvor der var vid udsigt ind
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över fdet forbudte land», Finland. Den eneste grzense var clven, som

islagt laa nedenfor hojdedraget, og renerne kunde ikke respektere en

frossen elv som landegraense. Derinde voksede laven «saa tykt som haa-

rene paa et renskind», og naturligvis gik de sultne dyr över elven. Ren-

vogterne var paa skierne dag og nat, dels for at samle hjorden, som

naar den sulter spredes vidt for at S0ge fode, dels for at hente dyrene

paa den anden side elven; blev de fangede derovre, maatte Lapperne

bode med hver tiende ren^*.

SULTENDE RENHJORD. I BAGGRUNDEN SES FINLAND

Det var en strasng tid for vogtere og hunde, der var ikke megen hvile

at faa; og af og til kom en renvogter hjem og var sneblind, vandet lob

af de smertende 0Jne, og han taalte ikke det ringeste lys; men naar

blindheden efter en eller to dages forlob havde fortaget sig, maatte han

afsted igen. Majrkelig nok beskyttede de ikke ojnene med noget andet

end den saedvanlige lille voksdugs hueskygge, som de nu kober og syer

paa deres klaedeshuer; for i tiden kunde en og anden nok saette et

stykke birkebark op under huen föran, som en slags skaerm, men sne-

briller af nogen slags brugte de ikke^^ AlmindeHge, möderne sorte

briller vinder hellerikke rigtig indpas hos Lapperne, dels fordi de let
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gaar itu, og naesten hellerikke kan fäas sorte nok til at gore nogen

virkelig nytte; men den vigtigste hindring for brillerne maa dog vist

soges i Lappernes skonhedssands. Sara kunde sidde og stikke fejl efter

naaleojet gäng paa gäng, naar hun syede, og da jeg raadede hende til

at anskafte sig briller, svarede hun: sBriiler har jeg saamaend, men jeg

vil ikke bruge dem, for saa bliver jeg grim som en herre» (väste dego

haerra). Hundene har det ogsaa vaerst om foraaret, de slider skindet af

fodder og ben og kan komme blodige hjem; de maa da fritages for ar-

bejde, til benene kommer sig™. —
Den skarpe kulde blev ved dag efter dag, ikke det ringeste tegn til

foraar at maerke. Det var nssten uhyggeligt med den hoje, gennemsig-

tige frosthimmel, som stadig god sin kulde ned över denne del af klo-

den uden saameget som en sky til at värme, naar man vidste, at der

var foraar og grode andre steder. Renerne vankede hid og did og saa

slappe ud, de gik og skrabte sneen bort, men at de kunde opholde livet

med de smuler som fandtes var ubegribeligt. Det nyttede ikke at flytte

laengre frem, betet blev ikke bedre; hvis der ikke snart kom to vilde

det tynde slemt ud i hjorden, og der vilde blive mange rener, som
«ikke fik gogen at hore den sommer.» —

8de maj var det endnu haardnakket vinter, hver dag havde vi saa

smaat snefog, ikke en anelse om foraar fandtes i luften, kun skarp, dod

vinterkulde. Vore smaa spogefulde ofringer til Halderne" hjälp ikke; de

fik endda kaffe med renmaelk i, som blev heldt til dem ved arnestenene

i nasrheden af boaé§o. —
gde maj flyttede vi dog videre, hver flytning maatte jo da bringe os

lidt naermere til foraaret, Norge. Det var i alle tilfa-lde godt at vide ren-

kohjorden i god behold derinde paa de gamle kaelvningspladser. Vi kom

efter med trosset og löshjorden".

Flytningen var pinlig nu paa grund af renerncs usle tilstand. Allerede

stråks styrtede flere og kunde ikke tra;kke mere, de maatte spåendes fra

og efterlades, medens msndene gik ind i hjorden, som fulgte i njerheden,

for at fånge andre tra;krener. De rigeste havde flere at skifte med, men

ikke alle kunde saaledes forny forspandct, sclvom de fik dj-r tillaans saa

långt forraadct rakte.

I Icikka maatte arbcjdc mcget med sine raider, bytte pulkcne om, let-

terc og tungcrc, efter som han saa de forskelligt rencrs udholdenhed,

og saa forresten maatte han gore sig haard, tampe de tr.xtte dyr paa

benene igen, ug hj;elpe dem ovcr forhinilringcr ved sclv at tage i. Uaf-

brudt Ind det hidsendc «hai hai», na<'ir en ren langsomt .sank ned paa

sneen og skulde paa benene igen. luigang medens I Icikka stod og

skubbede og slog paa en ren, som blev liggcnde ualmindclig l.x-ngc, ud-

brod Kauna, som med et forpint ansigt havde set til: «Slaa nu ikke
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mere, den faar taarer i ojnene!» Moderen, som ogsaa sled i det med sin

raide, svarede skarpt: «Det faar ikke hjaelpe, vi liar ogsaa vand i 0jnene

af anstrengelse og sorgelighed, og vi skal frem».

Sommetider kunde en läng raide paa en 6, 7 rener styrte, saa alle

renerne laa ned paa en gäng. Naar de iforvejen er svage i benene og

een styrter, kan de andre ikke modstaa rykket af dragremmen, men

traekkes ned. — Lapperne svor og bedyrede, at deres tilvaerelse var et

hundeliv, «her plejede vi for at kun ne k0re i pulkene som herrer, og nu

maa vi gaa og ase frem paa denne elendige maade».

SL/EDERAIDE

En af maendene som fulgte loshjorden havde lagt sig paa en bakke,

medens renerne hvilede. Han laa og saa ind över det nsere Finland; det

var let at gaette hans tanker, en Lap taenker naesten altid paa renerne,

de er i hans dromme om natten og i hans tanker om dagen. De krre-

ver alle hans evner og krsefter og giver ham til gengjeld alt hvad han

behöver til livets ophold, de er hans sorg og glzede, hans stolthed og

bekymring, hans sjsls rigdom stiger og falder med renhjordens tilstand.

— Derinde mod ost paa den anden side elven stod laven gråa og tjet,

der var mod og kraefter at hente for ham selv og dyrene — der borte

mod vest bag de hvide fjaelde var foraar og graes. Men alt det gode

var spaerret af landegraenser bag hvilke lurede lovparagrafer, som for

renen og Lappen var lige ubegribelige. Mod 0st var det aldeles for-

budt at komme, overskredes graensen, var det stråks store tab, den

vestlige graense var ikke spaerret i den forstand, men derinde sad ny-
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byggeren paa Lappens gamle bopladser og var herre, medens Lappen

selv var den ildesete paatraengende fremmede, som skulde betale skades-

erstatninger fordi renen betede paa de steder den var vant til fra

arilds tid. Det var maaske endda ikke det vzerste, men sägen havde

en sjselelig side, som gnavede dybere. Lapperne folte sig utrygge og

vennelose derinde, hvor de og deres slaegt for havde vseret hjemme.

Dengang laengtes de mod foraar og sommer som en frydefuld tid, nu

gik de urolige og nedtrykte fortraedeligheder imode. —
Forstemte og traette naaede vi til Virko-kårsa, hvor vi skulde slaa

lejr. Da koterne var sat op, og vi havde sovet nogle timer og faaet

morgenkaffe steg humöret dog en del. Her var lidt bedre bete for

renerne, og vi blev temmelig laenge paa samme sted.

Maj.

Solen er oppe naesten hele dognet, stjaernerne er borte og maanen er

ved at forsvinde i den lyse luft, men i ojeblikket har vi den mest for-

rygende snestorm, doren flyver i luften, og rogen driver rundt i tykke

skyer saa ojnene rinder. Det er sejgt ät vente paa foraar heroppe. Det

bhver ikke mange af aarskalvene, som kommer til Norge iaar, hvis vi

ikke snart faar alvorlig to. Og alligevel er det ikke saa galt som 1906,

da naesten alle unge dyr gik til. Da var der graad og tungt humor i

koterne, selv fem åars born fot stod sorgen. Gate fortalte, at en dag lille

IngaS var alene i koten, hörte hun hende bede: »ksere fader i himlen,

lad blaese lafhobicgga, mildvind, saa de smaa kalve kan leve og vi

bjaerge os». «Samme dag blev det tovejr,» tilfojede Gate. —
Vor gamle ised, Ingaä fader, var lidt herinde i aftes. Träet og forjaget

lagde han sig ned föran ilden, ojnene sved og var rode, «dego malle-

éoavgje» som en »blodmave»; han er paa skierne dag og nat, og naar

han endelig forsoger at sove lidt, vaerker lemmerne, og sovnen bliver

borte. De har jo et enormt arbejde med at afholde renerne fra at gaa

ind paa finsk omraade og at stryge til Norge, og nu, da hjorden sulter

og derfor spredes, er det naesten umuligt at holde den sammen. Og her

er det saadan, at de rige Lappar slider haardt og de fattige har det

mageligt — de tager sig renvogtningen mere let, idet de t.-enker; lad

den rige arbejde, den störste del af hjortlen er jo hans. Da Lapperne

aldrig indbyiJes över noget pres paa hinanden, bliver det enhvcrs egen

sag, hvor mogen nyttc han vi! gorc paa den f;ellcs arbcjdsmark. —
Da Gate i aftcs havde kogt os en .st.-erk bryg af thc, blev hun saa

opiivct, at hun gav sig til at fort.xUe nogle frygtelige historier om

Hundctyrkcn, som .x-der mcnncsktr. Da hun -var fåordig, sagde hun: «Ja,

der er mangc slags folk til i vcrdon, forledet aar kom en mand til Käre-
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suando, han havde klaeder af saelskind, og hans bukser var syet saa

underligt, han sagde at menneskek0d smagte udmaerket, naar giften var

trukket ud, og han aad renkod raat. En kone fra Karesuando blev

bange, da hun en dag saa ham folges med hendes voksne datter, hun taenkte

med raidsel paa, at han maaske vilde aede pigebarnet» o. s. v. Jeg

spurgte lidt nojere ud om denne nutidige menneskeseder, som havde

BORNENE LEGER « K.-ELKEBAKKE> MED SKIERNE

faerdedes aabenlysl i Karesuando — «jo, han havde mörkt blod, mörk

hud, stor nsese og sort «krumt» haar.>; Pludselig gik det op for mig, at

det var Knud Rasmussen, han havde netop vzeret deroppe paa den tid,

og han havde taget sine eskimoklader paa for at vise Lapperne dem.

— Saa let kan en myte opstaa. —
Her kan de endnu fortaelle historier, sommetider om aftenen samles en

del, baade unge og gamle i koten, og hvis Gate er i humor, varer det

9



ikke laenge, for Stalloer, Underjordiske, gengangere og Hundetyrker m. m.

mylrer frem. Hver isser har da noget at berette og foje til, men Gate

er en af de bedste fortzellere; hun ryger pibe og med rolig vaerdighed

fremssetter hun alt, saa det bliver levende og sandfaerdigt. Tilhorerne

ligger og sidder rundt om ilden og folger med dyb interesse og andagt

fortaellingen , ofte afbrydende for at sporge om detaljer. Det kan vsere

över midnat, inden den tynde koted0r klaprer i efter den sidste gasst.

14. maj. Vinter, vinter i en langsommelighed, alle onsker tovejr, alle

spaar t0vejr; men trods «silkeskyer», vestenvind, halddeofifer m. m. ude-

bliver foraaret. Hvordan skal det gaa med hjorden — ak, I onde guder,

Russere og Nordmsend!

Men bornene tager de vinterglaeder som findes, de samles paa toppen

af en eller anden passende bakke, og saa gaar det los. Selv ganske

smaa bom paa tre, fire aar er med, de har det forresten mindre mor-

somt, da de ikke rigtig selvstaendigt kan deltage i legen, ender det

med, at de staar og graeder af kulde, til et af de större bom bringer

dem hjem til koten, hvor de trostes og opvärmes af fader eller moder.

De store kan derimod fortsaette legen timevis i den staerkeste kulde. De

0ver sig i skilobning, enten paa saedvanlig maade eller ogsaa ved at

lave en kaelke af dem, hvilket sidste sker ved at de saetter to skier taet

sammen og anbringer sig paa disse bag ved hverandre saa mange som

kan faa pläds — og farten begynder nedefter, naesten altid endende

med, at hele flokken triller af i sneen, og skierne befriede for byrden

saetter kursen ud i det blåa. Naar de anvender skierne paa sjedvanlig

maade er det forbavsende at se den sikkerhed, hvormed de smaa unger

behandler de store skier; de fsrreste af bornene har passende barneskier,

oftest er det et par halvkasserede af de voksnes, de faar ovcrladt, ja

det haender, at de kun har een ski, men det oger kun fffirdighcdcn. —
Her som andre steder er bomenes leg som oftest blöt en gentagclse

af de voksnes arbcjde. Naturligvis leger de «rener» med forka^rlighed —
hele hjorden — de ganske smaa born er kalve, nogle er tr.tkrener, og de

vildaste er utasmmede tyre, saaledes frcmdeles, .saa långt hjorden kan

lade sig repraesentere ; baade piger og drenge deltager i legen, lassoerne

suser, og naar en rigtig vild tyr er indfanget, kaimpes der en vild kamp.

Der kommandcres med indbildte hunde; er en eller anden hundehvalp

med, deltager den med iver naturligvis. — De har ogsaa en del egent-

lige b0rnclcgc, stalostallat og sceibastallat m. fl. Den förste bestaar i at

bornene stiller sig op med et vist mellcmruni og agcrer torre trajstubbe,

een er Stallo, og han kommer for at hentc bra;ndsel og vselter den

more tr.x-.stub, hvis .stubben» ikke godvillig ladcr sig ka.stc om, gaar

Stallo efter okscn, hvorpaa alle bornene lager tilbcns. Stallo .skal saa
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fånge en, som övertager hans stilling, koten er fristad. Sseibastallat,

halelegen bestaar kun i, at bornene gaar i en läng linje holdende i hin-

andens klaeder bag paa, den forreste skal da S0ge at gribe den sidstes

«hale».

i8de maj.

Det begynder at blive mildere i vejret, Heikka spaar t0, hans spaa-

domme tror jeg paa. Renerne klarer sig lidt bedre nu, det er helt let-

tende at hore.

RENER BETENDE PAA EN SNEUAR PI.ET

For nogle dage siden fik vi hundehvalpen hjem fra dens plejemoder.

Medens en hundehvalp vokser til, ser Lapperne med en vis spaending

efter, hvorledes den udvikler sig, om der er noget hos den, som tyder

paa en god renhund. Det er et godt tegn om den bider og rusker i

gulvrisene, om den er ivrig og gor meget, desuden skal den have h0J

fremspringende pande, vasre godt forsynet med vildtklor og have lille

battaraigge (tarmaabning). Heller ikke maa den gaerne vsere altfor lav-

benet og tykpelset, den bliver ellers tung og ikke hurtig nok paa sneen;

men for tyndhaaret maa den ikke vsere, saa taaler den ikke kulden. En
ting som iagttages med saerlig spa;nding, er om orene kommer til at

staa lige i vejret og ikke bliver for store, det betragtes nemlig som saer-

deles stygt, om en hund har «.liinkos balje-» (haengeoren) ; viser hvalpen
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tegn i den retning, S0ger man at modvirke det ved stadig at rette öret

i vejret med et lille tryk paa längs, somme giver ogsaa et lille snit i

0ret, men om nogen af metoderne hjslper er mere end usikkert. (I de

sydlige Lapmarker mener man, at om hvalpens 0Jne tages op for tiden

bliver den synsk). En fin hund maa hellerikke have ret stort hovede.

Lapperne lofter aldrig en hundehvalp i nakken, de paastaar, at det vilde

skade den meget; hellerikke maa en hvalp drilles altfor galt for ikke at

blive bidsk. Nogle Lapper brjekker hjornetEenderne över paa smaa hvalpe

for at hindre dem i at bide og rive, som hvalpe plejer, men andre Lapper

paastaar, at det skader hunden for livstid om man brsekker dens tasnder

som hvalp. En Laphund taaler heller ikke at klippes, en pige i Jämtland

hvis hund var saa uldhaaret, at det generede den i arbejde, klippede den,

men hunden »blev aldrig hund mere», den mistede sin energi og ud-

holdenhed. En hundehvalp maa ikke forkasles, ikke ligge i skod, ikke

have det for varmt, hellerikke maa man tale for meget hverken med
hvalpen eller en voksen hund, deraf bliver den fordringsfuld. Man maa

ikke »sporge nyt^ af hunden, man kan nemlig forvaenne den, saa den

bliver fornaermet», naar man engang imellem ikke har tid eller lyst til

at give sig af med den. —

22de maj.

I dag har vi den förste foraarsdag, varm og frydefuld. Jeg har daset

paa en snebar plet i naerheden af koten, nydende värmen og foraars-

lydene. Det er förste gäng iaar jeg horer en baek stromme, og nu be-

gynder fuglene at kommc; hjejien er her f. ex., med sit traurige flöjt

minder den om heder og ensomlied hjemme. Lapperne spaar vcjrforan-

dring af dens piben.

Endnu ligger sneen överalt, men der er dog aabne pletter, og renerne

gaar roligt paa fjaeldskraaningen og seder. Himlen er rigtig foraarsblaa,

hvide klare skyer stra;kker sig langsomt op över den, og rogen fra koterne

glider stilfaerdigt ud af rseppen og bliver til blåa luft. Lapperne gaar

udenfor koterne og pusler med deres foraarsarbejde, de reparerer skier

og pulke, de torrer kod, anbringer det paa suonjer, et stillads af tre

birkestammer med grenkroge, som sammenstilles i toppen. Udenfor de

riges koter h.x-nger meget kod i flcre stilladser, udenfor somme koter

staar en meget lille suonjer med kun faa kudstykker i, ofte gaver fra

dem, som har meget. Hornene legcr, og der höres brudstykker af sam-

tåler her og der fra koterne. Der er sondag i luften, skönt det ikke er

helligdag, det er .som var der ha:niiet noget meget gla.'dcligt. Rauna er

ved at l.tgge friske ris paa gulvct i koten, jeg horcr hun hugger is og

snc bort fra sovepladsene, vi skal nf)k liggc blmit nu.
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2 3de maj.

Den skonne dag igaar endte med 0sende regn, det var förste gäng

iaar og ganske hyggeligt; saaledes folte I.apperne det ogsaa, man gik

paa visit, drak kaffe og spandt senetraad, passiaren faldt saa godt til,

medens regnen prikkede paa kotedugen og paa baerjes. IMen regn-

vejret har dog sin uhyggelige side ogsaa, for om det nu pludselig bliver

altfor staerk to, kan det blive svaert at komme herfra med pulkene de

LILLE INGAS I PUDSEN, BAG HENDE SES FADERENS VELFORSYNEDE
K0I)STILLADSER; UNDER DEM FULKE, KOTEDELE M. M.

mil til vi naar stedet, hvorfra vi skal flytte med klovrener, der hvor

Lapperne i fjor efterlod sommersagerne. —
• Da vi lagde os i aftes

långt över midnat stormede det, saa koten var lige ved at ryge af pin-

dene. Doren slog paa vid gab, nu var det hvirvlende snefog, de stride

byger piskede ned gennem den trange dal, vinden susede og peb, men
jeg laa varmt under felden og nod uvejret, sove kunde der ikke vsere

tale om. —
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Hellu duorastak: Kristihimmelfartsdag.

Nu skal vi endelig flytte, jeg har haft et större arbejde med at gore

mine säger vandtaette, det vil sige pakke boger, kamera og andre ode-

laeggelige ting ind, saa vand ikke altfor let kan blode igennem. Nu har

vi nemlig foraar, elve og baekke er brudt op, det flyder og strommer

om os paa alle sider, og ungerne kommer springende, river doren op

og raaber ind: «gula go jokka äoavva», »hor, hvor vandet bruser». I nat

dannede der sig en ny bsek, som tog vejen tvaers igennem iseds köte;

de har idag maattet flytte hen paa et tort sted. Den lille uskyldige vand-

rende, som stilfserdig rislede förbi vor köte, er nu svulmet op til en tord-

nende flod med skumspr0Jt og fald i fald, dens gule vand har skaaret

dybe furer og bugter i sneen, og sine steder er den et par meter dyb,

bornene maaler den med skistavene. Vandet larmer nat og dag, og

storm har vi, saa kotedugen dasker os om orene. Hojfja;ldets ode, hvide

stilhed er aflost af den mest levende uro. Solen skinner, og skyerne

jager lavt og höjt över hverandre, luft og vand er i bevzegelse, traekfug-

lene er kommet med alle deres lyde. Det voldsomme tobrud er baade

en nydelse og en lidelse. —

5te juni.

Det er koldt som en ulykke, nu vi er kommet hojere op. Vi flytter

uafladelig og forholdene i dette herrens vejr er ikke hyggelige. Det

var sivende, blodende regn den dag vi forlod Virko-kårsa Det var

dröjt for renerne at slaebe de tunge pulke över den opblodte jord og

gennem tung tosne. Alle maatte tage en haand i med, nogle ledte rai-

derna, medens andre hjälp renerne med at traskke. Toget gik gennem

tykt og tyndt, gennem bsekke og damme, nogle nasrmest lignende smaa

soer, heldigvis var sko og skindbukser tstte, kun yderklxderne blev

vaade og tunge, og da vi kom hojere op frös de stive i bk-esten. — Saa

kom en endelos mora:ne med store runde kampesten, enhver forstaar hvad

det vil sige at humpe över dem med tunge pulke. Heikka naesten grxd

af anstrJL-ngclse og hidsighcd, han svor saa jorden rystede og endte

gaerne med et »Herra sivdnjed, da' \x vaivvc«, herregud, hvor det er

besvaerligt. — Og midt i det hele skulde hvalpen trostes, den havde

det jo ikke for godt i sit trange hylster i spid.sen af pulken, nu den var

blevct noget större; den fik stod og slag af pulken, og oftc var den ved

at kva;lcs af värme; naar den ytrcdc sig altfor lydcligt, maatte den ses

til og bcroligcs, for at den ikke skulde .skra;mmc renen. Men v.xrst var

det dog, naar den i et mcgct kritisk ojcblik trillede ud af pulken, som

da den engang var ved at v.tltc midt i en bx-k og ved stödet plumpede

ud af .sit hylster; der var ikke megcn tid til i et .saadant ojeblik at tage

humane hcn.syn, hvalpen blev fisket op, sk.x-idt ud og ätter stoppet i
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hylsteret, peb den, vankede der klo; efterhaanden som besvaerlighederne

tog til, tog taalmodigheden af.

Endelig hörte regnen op, det begyndte at fryse, en stor gråa himmel laa

över det ode, gråa landskab, et par kaeggende vildgaes kom flyvende lavt

ganske nasr os. Det blseste koldt, og bornene som var gaaet et stykke

i forvejen, havde gjort ild op; i förbifarten varmede vi os ved deres baal.

HAI.VVOKS.NE PIGEB0RN, DEN ENE, RAUNA, SIDDEE MED
HUNnEHVALPEN. BAG DEM SES K0D TIL T0RRING

Natten var förbi, men forresten er her nu naesten ingen forskel paa nat

og dag, det er lyst hele tiden.

Da baade rener og folk var saa tratte efter nattens arbejde, at de ikke

kunde holde til mere, hvilede vi et par timer i en fjaeldkloft ved foden af et

stejlt fj^ld. Renerne blev tojret, hvor der fandtes lav. Her paa fjsldsiden

var lae, og solen gav sig pludselig til at skinne. Mange baal taendtes, flammer

og r0g steg op mellem de store klippeblokke. De som havde tid lagde

sig stråks til at sove i solen efter at have spist og drukket kaffe. Re-

nerne blev flittigt flyttet, siden fortsatte vi med samme slid som for.
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Nogle af raideme forsinkedes meget af uheld, andre gik det bedre for,

og de kom föran. Engang, da vi kom förbi en stor sten, sad en af sidaens

smaa drenge ved siden af den og sov med faderens hund som vogter.

Han var blevet träet paa vejen, men moderen som var föran kunde ikke

tage ham op i sin raide, og havde derfor efterladt drengen sovende der

ved stenen og bedt hunden blive hos ham, til faderen, som kom efter,

kunde tasre sig af ham. Da Gate saa knsgten sidde der med hovedet

TRE AF SIDAENS 110RN, EN l.ll.l.E rlllE Oi; TO SMAADRENGE

hvilende paa armene i dyb sovn, sagde hun, at det var meget uforsig-

tigt at efterlade et barn saaledes navnlig ved siden af en stor sten, han

kunde let bl ive förbyttet. —
Ovcr middag var omsider mcnneskcr og rcncr saa tnuttc, at vi maattc

slaa lejr; skönt plad.sen var meget daarlig, baade fugtig og stenet. Vi

hvilede til na-.ste dags aften, det vil sige, renerne hvilede, Lappernc

havde ikke tid, de maatte vaerc hos hjorden, der var jo ikke överflöd

paa folk, da de flcste unge var med renkohjorden indc i Norge. Kvin
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derne havde deres arbejde at passé, de smaa born skulde bades som

sjedvanlig, et og andet skind skulde garves, mad og syning var der som

eliers. —
Hjorden higer nu saa staerkt mod friskt grss, at vi maa flytte hurtigt;

jeg saa flere gange renerne staa og se ind efter graensefjaldene, og

havde ikke Lapper og hunde vasret i naerheden, var de stråks gaaet den

Hge vej ind i foraarslandet ; Lapperne paastaar, at de kan lugte graesset,

det samme paastod Gate ogsaa for sit eget vedkommende engang under

flytningen.

Forresten er det jo ikke usandsynligt, at en fin nasse virkelig kunde

spore foraar, naar der kom milde vestlige vinde som nu da vi har haft

nogle dages to. —
Lige inden vi .skulde flytte, medens ma;ndene gik og fangede trsek-

rener ind, kom en lille senfodt renkalv til verden, bornene fortalte mig

nyheden og trak mig hen i dens njerhed. Moderen laa i laesiden for at

skaerme den lille renslikkede kalv. Dens levetid vilde dog imidlertid blive

kort. En og anden renko, som man ikke har faaet skilt fra i tide folger

altid loshjorden, og de kaelver saa paa tilfjeldige steder under flytningen,

men saadanne kalve er udsat for altfor store anstrengelser og for uvejr

og hundes angreb, (loshjorden maa man jo vogte med hunde, og Lap-

perne kan derfor ikke hindre, at disse af og til odelaegger en kalv), til

at mange af dem kan overleve flytningerne.

Ved aftenstid var vi ätter faerdige til at fortsaette. Det gik stadig opad,

blaesten blev haardere og snebygerne taettere, man kunde ikke holde

ojnene aabne. Dog var det en lettelse for renerne at her laa sne,

pulkene var ikke saa tunge at traekke. Vi gik över flere elve, som dog

hverken var farlige eller imponerende, da de var islagte; men paa isen

gik en temmelig dyb ström af grönt vand. Det kippede i en ved at trasde

ned i det hidsige vand og vide, at under isen var dybt; men Lapperne sogte

de bedste vadesteder ud, saa fik det eliers briste eller bsere, över skulde

de. Renerne kviede sig ved at gaa i, og naesten voksne hundehvalpe

turde slet ikke forsoge, Lapperne maatte ofte lobe et långt stykke for

at indfange hvalpene, som fortsatte längs elven for at finde en bedre

övergång. Hundene goede, bornene graed, rener snublede og en pulk

vaeltede midt i vandet, dog kom alle över uden större uheld. —
Det er et sikkert tegn paa, at vi snart skal slaa lejr, naar en og anden

river en enebaerbusk op, som han eller hun kommer förbi, og tager den

med en ten i haanden eller stukket ind ved bagagen. Heroppe er nemlig

ikke andet brsendsel end enebjerbuske, som endog er smaa, og lidt bserris.

Det er svsert nok at faa samlet tilstraekkelig til et brugbart baal, og man

tager derfor, hvad man kommer över paa vejen, naar det lider mod flyt-

ningens slutning, for at have lidt til den förste kaffekogning. —
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Her paa en nogen bakke blandt nogne fjaelde under en nogen himmel

har vi va;ret et par dage. — Nu har vi sommer — det vil sige i alma-

nakken; det er bidende köld frostblaest, og i nat var det snestorm.

Ganske vist staar solen stor og red paa himlen hele dognet, men den

har sandsj-nligvis ikke mere värme end til sig selv, i hvert fald meddeler

den ikke os noget.

Pinselordag.

Igen flyttet, denne gäng gik det dog temmelig let, föret er nemlig

aldeles fortrafieligt, haard sne og klar skarp frost, af og til med sne-

byger, tunge rogblaa skyer vselter rundt og laesser sne ned över os.

Den förste del af flytningen gaar gaerne temmelig let, men som det lider

ud paa natten faar man sovnen at slaas med. Fl\tningen sker altid om

natten for förets skyld, om dagen bserer sneen jo hverken folk eller

raider, saa hvis der, naar noget skal bringes i orden, bliver en lille

standsning, er der altid en eller anden, som lasgger sig ned paa sneen

for at hvile; med hovedet paa armen hviler man sodt og godt, ja kan

endogsaa opnaa at falde isovn et par minutter inden toget ätter gaar

videre; foruden sovnigheden plages man ogsaa af törst, som man maa

slukke med sne, hvis der ikke er vand at faa". —
Det gaar dog stadig ind mod graensen, og forleden da vi med raiderne

kom op paa en fjajldslette, raabte Gate til mig: «Der ser du de store

havfjalde» ". Hun pegte paa nogle massive, men takkede og vilde fjaeld-

toppe forude, som rakte op gennem skyerne, saa solen skinnede paa

sneen deroppe, dybe blåa skygger viste hvilke klofter der fandtes. Lap-

perne sagde: »Ja de fjaelde skal vi över, der imellem de toppe gaar vor

fiytvej, et sted ser vi de morke skove under os som et helvede, og det

stejle fjasld över os som en himmel». Jeg maatte taenke paa, livad Talma-

Lapperne sagde, da de hörte jeg vilde flytte med Karesuando-Lapperne

ind i Norge: «Saa slåar du dig nok ihjcl, for deroppe har de saa farlige

flytveje >

.

I morgen er det pinsedag. Jeg fryser «dego dikke», som en lus, mine

fodder er kolde «dego biednaganjunje», som en hundesnude, det f>'ger,

og der er ikke en encste gnist af foraar at värme hja;rtet ved.

I2te juni.

Vol, voi for et vejr vi har haft nu i mangc dogn, det regner og

stormcr. Det er ligc ved at blive vanskeligt at holde humöret oppe,

men förleden aften blev jeg niesten mod min vilje aarsag til en smule

oplivclsc i kotcn. Jeg havde ikke va;rct i humor til at snakke udover

det nodvendige, men pludseiig (ik jeg lyst til at repetere alle de eder,

jeg iiavdc herl under de besvarrligc flytningcr, og kranimiilc ud med
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dem paa engang; det kom saa uventet og överraskande for Lapperne,

at de brast i latter og raabte: «H0r, hvad hun har Isrt, men hun kan

ikke rigtig, for hun blander mands- og kvindeeder sammen». —

GATE MED RAIDEN 1 MIDNATSSOL TAA HOJKJ.^ELDET

I denne tid har vi forresten en behagelig afveksling i kosten, Lapperne

fisker nemlig hdt paa de islagte soer, men det er kun de mindre be-

midlede som kan faa tid til denne, ikke helt ufarlige sport. Isen er

meget usikker, nu vi har faaet t0vejr. Alligevel fisker baade born og
voksne, saa snart lejlighed gives, og det er for alle en kaerkommen af-

veksling at faa de fine fjaeldfisk, som smager lige herligt kogt eller
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ristet ved ilden. En dag midt under flytningen gav Heikka mig sin

raide at lede, medens han gik paa fiskeri til en S0 en halv mils vej

borte. Da vi efter nogle timers forlob var kommen til lejrpladsen og

havde faaet koten rejst, kom Heikka med et stort knippe pragtfulde,

rodbugede og solvryggede fede laksorreder, hvilken fångst han var stolt

af. Rauna gav sig stråks i lag med at tage indvoldene ud og skaere

dem i passende stykker til gryden; jeg forsogte en lille henstilling om
de ikke skulde skrabes lidt og vaskes, «vaskes! den fisk, som lige er

kommen af vandet er vel ren». — Under spisningen oplystes jeg om, at

det var «saivo-fisk», d. v. s. fisk fra en saivo-s0, en slags hellige soer,

som Lapperne mener har dobbelt bund; fisken der er meget fed, men
särdeles vanskelig at fånge, den mindste stoj eller samtale skraemmer

den bort. Heikka havde imidlertid altid held til at faa fisk i saivosoerne,

han var stilfserdig af vsesen og lidet talende. Fiskeredskaberne er meget

enkle, en almindelig kobt fiskekrog med line bindes paa skistaven, som
madding bruger de et stykke gult og rodt klaede (af den slags de an-

vender til pynt paa deres kofter), indtil de har fanget den förste fisk,

saa tager de et lille stykke af dens rode bugskind til madding. —
Dagene gaar med taage og regn, men det er dog mere foraarsagtigt

end sne og frost, selv om det ikke er meget behageligere. Vi onsker

og Izenges allesammen efter en smule lysere vejr, og ingen maa kaste

snusk og gulvris paa ilden inde i koten, saa holder det daarlige vejr sig,

siger de. Den klamme taette taage, der staar om os som en mur, er

trykkende og isnende, ens fingre er lige ved at frysa af, naar man vil

samle en smule ris for dog at skaffe sig lidt hygge i koten. Det meste

af dagen er der ingen ild, kun lige naar der skal laves lidt mad eller

koges kaffe Itegges braendsel paa, og den som vil have mere värme

faar selv skaffe sig den, her er ikke et trae eller anelse om skov paa

disse ode stöder. —
En ung Lap fra en anden sida har vasret her et par dagc, han joiger

stadig ved sit arbejde, men Gate vil ikke have joigning i koten, saa det

er svajrt at faa rede paa nogle af hans tckster, solve melodien kan jeg

desva.-rrc ikke optegne. Lapperne har flere gamle joigninger, som an-

gaar flytningcrnc över gr.onsen om foraaret; do kan, hvad teksten angaar,

varieres, men hovcclindiiojdct og solve melodien or don sainmo.

Boarcs hxr(jj;(: manna Stuoranjarggi.

Huares hoergge njuallo ju6kke gneilge Viiiicmalto-vnrest

vai ajlli-l liagjcl maasailge mannat,

vai mvlggc i jovsa gaskan.

Den gamle tr.x-krcn gaar til det Htore nxs. ,'"

Den gamle trickren slikkcr hvcr en sten paa Vreiicmatto-fjtldcl

for at l>jierge sig över fjwUlryggen,

al ikke liungeren akal indlicnlc den piia vejen.
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Alddo manna — coarvve skälla —
Stuoranjarggi — boares alddo.

Renkoen farer — gevirerne klingre —
til det store nass — den gamle renko.

Boaco njunnotalla mserra-vuvdin

ja njolgasta mserra-vuovddai, go haksa rase

ödda corvi dakkam-aige.

Ja guolga matta mserra-vuvdin

ja ödda guolga bigja nala — — —
Ödda éorvin vara njammek cuoikak.

Renen vejrer i havskovene, og springer til havskoven

naar den lugter grses under de nye horns voksetid.

I havskoven skifter den pelsen og tager den nye pels paa — — —
Af de nye horn suger myggene blod. '^

I 5de juni.

Her hvor vi nu har koterne spoger det, om natten grseder Halderne,

det har Gate hört, og det pusler saa underligt längs fjjeldet. Flere Lapper

har lagt deres ben her i njerheden. En gammel Lap er omkommet i

snefog, og saaledes gik det ogsaa en pige, da hun vogtede rener i snefog

om efteraaret. Pigens fader er ogsaa engang «blevet borte». Den stakkels

enke har sorget sig forstanden fra og er ikke til noget mere. —

i6de juni.

Nej, nu bliver det for galt med vejret; i dag tror jeg det kulminerer,

storm og hagel, regn og sne; om der ikke var lagt store kampesten

paa kotedugen överalt, var den faret til himmels, traevaerket herinde

er stivet af med stotter, og for at holde det hele ved jorden haenger

tunge sten i laederremme ned fra kotestellet. Vi blev i skindene saa

laenge som muligt i morges, skönt de vaade sovesager ikke var videre

behagelige, det var dog vaerre at komme op og blive gennempisket

af regn og hagel, — i saadant vejr er der ikke meget husly i en lap-

kote — det var vanskeligt at faa ild, alt skinnede af vsede, og i en

saadan storm gaar värmen ud, men rogen bliver inde og kvalmer rundt

i tykke skyer, doren flyver og klaprer som en besat, kotedugen, der er

vaad og tung, tamper og hugger paa kotestellet, regnen styrter ned gennem

rseppen, saa vandet driver en i ansigtet, og naar kotedugen saa heller ikke

holder vjeden ude la;ngere, kan man ligesaa godt opgive aevret og boje

sig under skasbnen. — En bänder, en snakker kristendom, en siger at

«det er dodsvejr», «nu dor der en syndesjjel». Heikka brummer: «Ja

er det ondt her, saa er vejen god til himlen, det var bedst at hoppe

derop lige med det samme». — For tiden delar vi köte med et ungt

aegtepar som har to smaa drenge. Manden har taget sin regnhsette paa
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og givet sig ilag med at koge kafte til os, det er et menneskekaerligt,

men alt andet end behageligt og let arbejde. Regnen slukker ilden for

ham, rogen svider hans 0Jne, og han er drivvaad. Kaffen oplivede sindene

lidt, men humöret kan ikke staa for uvejret, kun de to smaa drenge og

hundehvalpen läder sig ikke forstyrre; drengene kaster med lasso efter

kaftekedlen, og hvalpen forlyster sig med tavleviskeren. Den mindste af

drengene er en lille purk, som lige kan gaa saa meget alene, at han kan

redde sig ud af koten i ubevogtede ojeblikke og havne i en blod snedrive

eller i en pyt vand, hvor han gennemvaad og ivrig pjasker rundt til han

savnes og af moderen baeres ind til ilden og torre kljeder. Han er der-

imod ikke saa fremmelig hvad talegaver angaar, ungen kan ikke sige et

eneste forstaaeligt ord endnu, derimod kan han forblaffende rigtigt gen-

give alle renhjordens lyde, vogternes kommando til hundene og disses

skarpe goen, naar de er i arbejde — alt har han opfattet lige til ederne

udtalt med grov stemme. Vi brister ofte i latter, naar han pludselig i

lyde gengiver hele det livlige billede af rener, vogtere og hunde, som

han ser ved koterne umiddelbart for hver flytning. Det eneste ord han

kan sige forstaaeligt er: «ce gou', hu!» — renvogterens hidseraab til

hunden, vi kalder ham derfor mest, «ce gou!» —
I denne tid gaar Lapperne jsvnlig og ser til soer og elve for at finde

en taalelig flytvej. Alle ba:kke er nu blevet til elve, og isen paa soeme

er mere end usikker, vi skulde egentlig alleredc have vädret flyttet, men

vejret har va;ret for galt.

Onsdag for midsommer. — Kabmejaure (Spogelsesoen).

Denne gäng flyttedes — for förste gäng iaar — med klovrener". Det

var ikke saalidt tra.'ttende, dels fordi renerne gaar hurtigere, end naar de

tra;kker en pulk, og dels fordi föret var saa tungt, enten gik vi i dyb,

vandet tosne eller gennem vidjer, og den meste tid var det op ad bakke.

Vejret var imidlertid godt, stille graavejr; solen var dog ikke långt borte,

men den saa saa truende ud, hele tiden holdt den sig bag nogle uhygge-

lige, onde skyer, hvorfra den sendte vilde ildstraaler ned över det store

stejle Päidsa. De morkviolette skyer var en pragtfuld baggrund for Lap-

pernes mange intcnse rode og gule farver, de har nemlig heroppe den

smukke skik at tage deres pasnestc klasdcr paa til flytningcn, solvba;lter,

rene torkl.-edcr og luier, rene forkheder og skobaand; det giver hele toget

en vis baadc indrc og ydre fcsti vitas, som der ikke er saa lidt stimulans i.

— Jcg gik og Icdte raidc hele vejen, der er nemlig en vis adsprcdelse

i at gaa renerne saa naer; det er (. ex. saa kont at se hele landskabct i

renens ojnc som i et sort luilspcjl. Lapperne kcndcr ogsaa delte spejl

og ser i det, men de ser mere end jcg, de kan se varslcr derinde. Ilvis

renen pludselig bliver sky, og man ikke kan opdage nogcn aarsag dertil,
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kigger Lappen ind i dens ojne og kan ofte faa förklaringen. Saaledes

saa Heikka engang i det sorte spejl en Lap, som han kendte, komme
gaaende med ren og pulk, pludselig lagde Lappen sig i piilken og den

fik stråks samme udseende som en ligpulk. Heikka förstod hvad der

skulde ske, og kort tid efter döde ogsaa den Lap, han havde set varslet

for. — Det er i det hele taget uhyggeligt her. Ikke långt herfra d0de

en ung Lap sidste efteraar. Sidaen var n0dt til at flytte, men den

döende blev tilbage i en köte sammen med sin fader og et par andre

Lapper. Hans dödskamp varede i flere dogn, og siden har stedet, hvor

han döde vseret uhyggeligt at komme förbi, renerne skraemmes, og lyde

höres, saa Lapperne til efteraaret vil forandre flytvejen lidt for ikke at

faerdes just der i naerheden. —
Nu har vi kun een flytning tilbage, den sidste og den vaerste. Lap-

perne siger, at vi skal gaa et helt dogn ud i een k0re; vi skal nemlig

se at f0lge renerne, for hvis de kommer ind i Norge uden skarp bevogt-

ning, er en vis mand los; og at folge renerne nu de er lige paa grasnsen

af grasslandet er nsesten umuligt uden at have vinger. —
Det er helt underligt at tsenke paa, at dér paa den anden side af

fjaeldene er det sommer, saadan rigtig sommer med gronne farver og varm

luft, og her paa denne side har vi ikke set en grön spire endnu. Her

har vi haft vinter i ni maaneder. Hvor jeg forstaar Lappernes laengsel

efter sommer og en smule hvile efter kulde, morke og strabadser i alle

de maaneder. — I morgen skal vi begynde paa den flytning, som selv

Lapperne gruer for. Naar f. ex. Rauna ved en eller anden lejlighed be-

klager sig över noget som er besvaerligt, siger moderen ofte til hende:

«Du har ikke noget at beklage dig över, saalsenge du ikke endnu er

«foran fjaeldene» (Vareouddan, et sted paa den sidste flytvej, hvor fjael-

dene er meget vilde og farlige).

XVIII

TIDLIG paa morgenen begyndte Lapperne at gore sig faerdige til den

sidste flytning fra Kåbmejaure. Et opbrud med klovrener er altid

mere broget og mere omsta^ndeligt end naar man flytter med pulke, disse

staar jo fasrdigpakkede, og man har kun at späende renerne for, men
selv om alle pakninger er helt fajrdige og nöje afvejede i haanden, saa

byrderne to og to er nojagtig lige tunge, er der alligevel meget at

gore; renerne skal have de tykke daekkener paa, de bestaar grerne af

laadne renskind, som er lagt engang sammen, eller ogsaa kan man bruge

klffider, en faeld eller lignende til daskken. Renerne maa have et baade

tykt og blodt underlag for byrderne, da de saerlig let faar skav-saar.
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Saa skal klovtra;erne spåendes paa ganske overordentlig omhyggeligt,

og först til allersidst, naar de rigtig er skubbet i lave og provet, bliver

byrderne forsigtigt hsengt paa. Det hele vilde dog gaa ganske let, hvis

alle traskrenerne var taalmodige og lette at haandtere, men det var de

långt fra, de vidste, hvad det gjaldt, og de vilde helst vaere fri for at

have med det hele at bestille, de sparkede, var urolige, gjorde sig gen-

stridige og udtilbens; kun de gamle fromme dyr, som brugtes til at baere

bornene, stod stille og var sig ansvaret bevidst. Alle Lapperne havde

travlt og var • nervöse , en af de yngre maend kom for skade at

sporge sin kone om et og andet flere gange, hun svarede affejende: «Du

sporger da ogsaa, som var du kommet til et fremmed land om aftenen».

Hun havde travlt med at anbringe sine bom paa renerne. Med den

lille i vuggen er det ingen sag, den haenges blöt paa klovtraeerne, som

en almindelig byrde, det er vaerre med dem, som er lidt större, den

treaars blev pakket ind og siddende i en kisa lempelig fastsnoret, der-

efter hsngt paa siden af renen, naturligvis med en passende vsegt paa

renens anden side. De born som er for store til at de kan anbringes

saaledes, maa ride; riderenens klovtrjeer er sasrlig gjort til dette brug,

de er saa länge i de överste ender, at barnet kan holde sig fast i dem.

Den unge Lap, som joigede saa godt, var endnu i vor sida, og han

hjälp med at ordne raiderne. Det var en krabat, som ikke gik afvejen

for noget, og naar renerne gjorde ham for mange knuder, svor og rege-

rede han, saa de rode luer stod om ham. Ederne var pragtfulde, länge

og tonende. Gatc bebrejdedc ham denne farlige paakaldelse af den Onde

lige for den uhyggelige fl)tning — han skulde hellere bede Gud hjailpe

os; men kna^gten mente, at hans paakaldelser var nok saa virksomme,

oVorherre gjorde jo alligevcl kun, hvad han sel v vilde.» —
Op paa formiddagen togede raiderne endelig ud i det ode gråa land-

skab, som steg j.-evnt hele tiden. Vi maatte niusten stråks begynde med

at gaa en omvej; vi skulde ncmlig över en elv, og elvene paa den tid

var saa dybe og stride, at de kun kunde passeres paa naturlige sne-

broer; disse var imidlcrtid for den förste elvs vedkommende styrtet sam-

men, og Lapperne havde ikke anden udvej end at gaa op til clvens ud-

spring og vade över den der. Vi gik hele vejen op över fjieldsiden i

dynd og meliem vidjcr, nu var der vand överalt. Denne omvej for-

sinkedc flytningen ikke saa lidt, og det varede mange timer, inden vi

naacde op i den store fj.x-ldkloft, hvor vi .skulde have det förste hvil.

Renerne afl;esscdcs, bornene blev pakket ud, store baal blussede, ber

var ris nok — Lapper og hunde samlcdcs om ilden; op längs fjx-ldsi-

dcrne laa en og anden sky, og höjt oppe gik sneskred paa sneskred;

saa man efter den tordncnde lyd, fik man. ojc paa noget .som et hvidt

vandfald, der styrtcdc ud över en fja;ldkant oppe ved skycrnc. — lit
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par af kvinderne tog kun et forholdsvis kort hvil, de gik i forvejen for

at kunne tage marschen i et lidt bekvenimere tempo — raiderne gik

temmelig hurtigt, det gjaldt om at komme frem saa snart som muligt,

vejen var läng og uheld kunde indtraeffe. Jeg mente at se min fordel

ved at falge dem, som gik i forvejen, hvilket jeg rigtignok senere for-

trod. Det var en yngre kone med to rener; den ene bar bagage, den

RENERNE AFL/ESSES FOR AT HVILE

anden, som var helt hvid, bar vuggen med det mindste barn. Sammen
med den unge kone gik en lidt a;ldre noget svagelig kone, med sin lille

pigc> og i en pose havde hun to hundehvalpe; desuden gav man os

en hel del born med i alderen mellem syv og ni aar. Da vi kom op

gennem kloften til dens munding, h0Jt, höjt oppe, laa der under os en

dyb, bred dal, aldeles fyldt af en sky, paa den anden side ragede nogle
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spidse fjaeldtoppe op över skyerne långt borte. Inden vi gik ned i dalen

standsede den unge kone og aininede den lille i vuggen paa renen, der-

efter gav vi os paa vej ned ad fjasldsiden, som var meget stejl. Bor-

nene, der endnu ikke var traette, lob naturligvis överalt, hvor de ikke

skulde; de pulsede med deres stave ned gennem sneen, og forsvandt

snart i den hvide sky; vi gik derimod lidt forsigtigere og raabte af

og til, for ikke at komma fra hinanden i den tsette taage, hvor vi

ikke kunde se en haand for os. Nede paa bunden af dalen fandt vi dog

alle hverandre i god behold, og konerne satte sig lidt for at hvile,

BARNKT AMMES

skyerne stod lige över vore hovedcr som et laag, vi kunde ingen vcgne

se og var lidt usikre, hvilken vej vi skulde slaa ind paa; det var svairt

at oricntere sig, og koldt var det inde i alt dcttc hvide klamme, som

daekkcde os: «hvem der nu havde luindene til at jage de skyer va;k»,

spogte de. Vi fortsatte op ad dalens modsatte side, og stodte der paa

spor, som vi fulgte. Det var et pulkespor, der skar sig frem gennem

los jord og t0sne; en syg blev paa denne maadc transporterct den länge

vanskeiigu vej ind til Norge. Kvindcrnc vidste hvcm den syge var, en

midaldrcnde kone i en anden sida, som var blevct .syg licr jiaa foraars

ophoidct i fja;ldene, og under alle flytningcrnc fortes nicci i en puik

;

navnlig nu, hv<jr föret kun var til kiovrcncr, var det ovcr :il iiiaatle
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strengt at fragte en syg frem. Över en meget stenet straekning tabte vi

sporet og maatte igen til at lede os frem.

Saa pludseiig druknede vore stemmer i en bragende torden fra en elv,

da vi kom helt hen til den kunde vi knap raabe hinanden op; hvordan

skulde vi komme över dette fraadende brolende uhyre, som gik hvid i

store fald dybt nede mellem to lodrette klippevzegge? Kvinderne gik et

stykke längs med bredden, til de fandt en passabel snebro — en saadan

dannes om vinteren af sne og frosne skumsprojt, og om foraaret slider

vandet broen tynd. Det gos i mig ved at gaa över denne ikke meget

brede bro, som saa alt andet end solid ud, under den kogte elven i

rasende fart. Den svagelige kone begyndte nu at diske op med alle

mulige dodshistorier og uheld fra flytninger i disse egne, det var just

ikke oplivende, og jeg bad hende slutte. Vi havde megen besvaer af

hundehvalpene; da könen blev träet af at baere dem paa ryggen eller

paa armen i posen, anbragtes de paa den ene af renerne, men natur-

ligvis peb og goede de og skraemte renen, saa de igen maatte baeres.

Meget korte straekninger forsogte de rigtignok at gaa, men med det

tempo var vi ikke kommet långt, saa stoppedes de paany i saekken. —
Da vi kom op paa en fjseldslette begyndte konerne at vejre, de lug-

tede rog, noget efter stod vi virkelig ogsaa föran et forladt ildsted, der

endnu var varmt i asken. Vi fandt et stykke af en ski, resterne fra de

forstes baal, og ved at skrabe rundt i sneen fik vi en haandfuld ris

skaffet tilveje og taendte ilden. Den yngste af konerne kogte kaffe,

medens jeg torrede skoho; jeg havde slidt hul paa mine sko, de var

derfor ikke taette laengere. En timestid efter vi havde forladt ildstedet,

kom vi igen til en stor elv, som skulde passeres paa en snebro, den

var usaedvanlig tynd, vel kun ca. halvandet kvarter tyk, og hellerikke ret

bred. Konerne betsnkte sig meget paa at gaa över, de kastede sten

paa den for at prove dens baereevne, men da der var en maengde ren-

spor, som ikke var ret gamle, vovede de sig dog paa den; der var jo

hellerikke anden udvej, över skulde vi. Den unge kone gik resolut i for-

vejen med sine rener, og vi fulgte efter; bornene kendte ikke til at nsere

nogen slags jengstelse, de stolprede ubekymrede af med deres altfor

länge stave. Allerbedst som vi gik paa et meget fugtigt sted under en

bakke, raabte en af drengene, idet han pegede med en lille snavset

finger: «gae, golle-rasse, ale duolmast!», se guldblomster, traed ikke paa

dem. Der stod virkelig to smaabitte smörblomster udsprungne i en lille

klynge gronne blade, de eneste blomster og grönt, det eneste tegn til

foraar vi havde set i alle de maaneder paa de svenske hojfjaslde, og det

var den 20de juni!

Omsider indhentede raiderne os, jeg folte det tryggere at vaere mange

i folge, og var nu ikke mere saa bange, naar vi skulde över snebroerne.
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Bornene var meget trjette, skönt deres udholdenhed var utrolig, vi havde

vel paa det tidspunkt vseret undervejs en halv snes timer, men nu graed

ogsaa en og anden af trathed og fik derfor lov at sidde op paa en ren,

naar föret var jjevnt og godt. —
Midt paa natten — men i fuldt dagslys — kom vi til det vaerste

sted, der, hvor vi skulde se skoven under os som et sort helvede og

fjaeldet över os som en himmel. Raiderna delte sig, de fleste valgte en

FA A FLYTNING

mere stenet og lidt laengere vej naermerc nede mod skovgraensen , de

forsvandt snart af sigte. Den unge mand, som vi havde delt kotc med,

vilde imidlertid folge fja;ldsiden helt höjt op|)e, den var ve! lidt kortere,

og med ham fulgtc minc va^rtsfolk ogsaa; ingen af de andre turde ud-

sjette sig for at gaa deroppc med klovrcner, det var i det hcle taget

sj.-eldcnt at nogcn vovcde det, og det kunde ovcrhovcdct kun lade sig

gerc, naar vi som den nat kunde gaa i temmclig dyb tosnc. Fj.-eldet

var saa brat, at om en ren eller et mcnneske snubledc, var det unyt-
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tigt at forsoge at redde vedkommende, og snublede en af raide-renerne,

vilde den trskke hele raiden ned. Alle gik tavse og forsigtigt fremad,

ingen saa sig om, enhver fik klare sig selv og n0Je traede i sin forgaen-

gers spor. Det vasrste for mig var, at dybet der långt nede sugede saa

stasrkt, at jeg ligefrem maatte stötte mod den side med staven. Det var

dog for mit vedkommende en lykke, at skyerne laa under os og gjorde

EN RAST. VED SIDEN AF MODEREN OG EN HUND SIDDER «CE GOU»,

MIDTFOR, TILH0JRE FOR HAM HAR HUNDEHVALPEN ANBRAGT SIG

det umuligt at se til bunden af «helvede». Naar engang imellem et vind-

pust rev hul paa skydaekket dernede, var det som at kigge i en brond,

og jeg folte svimmelheden naerme sig. —
Det var hen imod morgenstunden, da vi modtes med de andre raider

paa en stor n0gen fjaeldslette, hvor vi skulde höide rast. Det blåste

koldt og op gennem fjaeldkloftens munding, der hvor vi var kommet
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fra, steg tykke m0rke skyer. Hvor her var ode, ode som for menne-

skene blev til; og saa denne bidande kulde, hvordan skulde det dog

blive sommer i aar. De store värme baal, som bestod af ris og enebasr-

buske, forsonede dog lidt med den haarde tilvEerelse. Nu var desuden

det vaerste overstaaet, resten af vejen vilde gaa forholdsvis let, men dog

var alle tratte. Det hjälp imidlertid at faa mad, nogle havde endog paa

vejen skaffet sig saadan en raritet som rj-peaeg, de bares forsigtigt i

huen og kogtes i kaffekedlen. Af og til larmede et sneskred, og vi saa

sneen fraade ned över fjaeldet et stykke borte. Lapperne sagde, at hen

mod morgen gaar de fleste sneskred, derfor plejer de heller aldrig at

gaa paa de farlige steder om morgenen, men denne gäng var de nadt

til det paa grund af forsinkelsen med den förste elv, som skulde om-

gaas. —
Ätter Isssedes byrderne paa de tra;tte rener, og vi fortsatte. Den

förste tid gik det jaevnt fremad i tosne og a;lte, över bskke og mindre

bakker, men saa begyndte vi at fole heldningen ned över mere og mere;

endnu var der dog intet foraar at spore i luften, skarpe vinde isnede

vore traette lemmer, medens vi i tavs mathed träskede jzevnt fremad.

En lidt svagelig kone var gaaet träet, hun lod de andre gaa föran, og

satte sig ved en sten forsogende at faa ild op. Gate og jeg kom til for

at värme os lidt, men det vilde ikke blive til noget med hendes baal,

og vi gik videre. En gammel kone fra vor sida kom tilbage efter flyt-

vejen, hun havde tabt sin suoidne-vierra, (det store bundt skoho, som

skulde raekke hele sommeren över), nu var hun ude at lede, og spurgte om
vi ikke havde set det, nej det var og blev borte til hendes store sorg.

Efterhaanden som vi kom laengere ned, blev luften lunere, og humö-

ret steg. Gate fortalte mig, at paa en lille bakke der i nasrheden af flyt-

vejen kunde man finde »tordensten». Det var smaa runde blodfarvede

sten, som faldt ned fra himlen under tordenvejr, og hvis de ramte paa

et menneske, var det döden; men ellers var de gode for sygdoni, om
man havde et daarligt sted, skulde man trykke det med en «bajangajdge>

(torden.sten), saa blev man rask, det havde hendes gamle svigermoder

fortalt. Da vi kom til den lille bakke, gik vi op og fandt en hel del af

de undcrgorende sten. Det var smaa granater af storrel.se som spurveaeg

og airtcr. —
Ved eftermiiddagstid begyndte det at gaa tcmmclig hurtigt ncdad; vi

kom ind mellem smaa birkc, som virkclig havde gronne blade, og inden

vi vidste af det, gik vi paa blodt mos, birkenc blev större, skovbunden

frodig, og fuglene .sang. Gate pegtc op mod fja;ldsiden og sagde: «Se,

renernc». Javist, der kom hjorden — med gcvirerne tilbagekastet, og

den hvidc halcstump ivcjrct rusede rencrne frem. Ilundcnc sprang föran

og gocdc rascnde, vogternc skrcg og lob alt hvad de orkcdc, men alt-
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sammen uden resultat, renerne havde grrEsduften i naesen, nu kunde intet

standse dem. En lille rodkalv saas i flokken sammen med moderen, det

var den eneste af dem, som var fodt under flytningerne, der naaede at

komme ind til foraaret. —
Al vinterkulden fra fjaeldene smeltede paa vejen ned gennem skoven,

övergången fra dyster, dod kulde til blid frodig sommervarme med le-

vende lyde og farver var rent berusende. — Det gav sig til at regne,

men det var blod, venlig sommerregn, der naesten virkede som kaertegn.

Gate pegte ned i dalen, der steg rogen fra en norsk bondegaard ivejret

över det gronne graestag.

Vi havde naaet Havriget, nu skulde Lappers og reners korte sommer

begynde.

Heikka som var gaaet i forvejen havde allerede koten rejst, da vi

kom ned — derinde satte vi os paa fint blodt graes. — Nu var vi

fremme og kunde nikke smilende til de sidaer, som kom efter os. —
Sida efter sida togede ned fra fjsldet, tungt pustende gik renerne

frem med byrderne, ledet af unge kraftige msend og kvinder; efter dem

de gamle: deres spinkle rynkede hjender fattede om staven, ryggen var

bojet og skridtene smaa. Ogsaa börnene var traette, de havde slaaet folge

med de gamle.

Som Lapper og rener kommer vandrende nu, er de kommet vandrende

for tusende aar siden, ad de samme veje med det samme maal, i den

samme livsalige folelse af ätter at vasre naaet frem til Havriget efter

den länge hojfjasldsvinter. —

XIX

DET er sommer, hed, sitrende sommer, solen glimter og glitrer som

smaa lyn i alle blanke blade og grsesstraa; den lille baek bag

koterne er guldkantet af ranunkler, og ingen kan gore sig en forestilling

om hvad det er for en nydelse at gaa paa blodt gronsvar efter i länge,

länge maaneder kun at have haft sne, is og sten under fodderne. — Alt

vinterstivnet i sjael og legeme bliver blodt, alle sanser vaagner. Mellem

de unge gaar ojekast og forborgne smil. Bornene leger og de asldre

pusler med at sole klaeder og sovesager eller sidder i nasrheden af koten

med syningen eller garvningen. Koterne staar tomme, alle arbejder

udenfor.

Da vi faerdedes oppe i hojfjaeldenes ode, midt i anstrengelser og

uhygge, laa der dog altid bagest en lille tanke og lyste gyldent : Hav-

riget! var vi först naaet derind blev tilvserelsen ätter lys og festlig.

Baade for Lapper og rener er Havriget vidunderlandet, og de smaa ren-



152

kalve, som kommer til verden inde i de gronne grJEsdale ved ikke hvad

ondt vil sige. Ikke underligt, at Lapperne elsker sommerlandet — ja

ikke kan leve uden det; derinde har de fra arilds tid hentet krafter og

mod til at udholde den iskoide vinter, morket og alle strabadser, hvorpaa

deres liv er saa rigt. —
Det er ingen frase, at Lapperne ikke kan leve uden Norge. For alle

nomaderne lan^s hele den svenske side af sfrsnsen er det mer eller

ET TAR AF M,eNI)KNK ARHKJDKR I TR.I;. »Ar, DKM I'AA

(;/F,RDKT H/KNC.KR SOVKSA(;KRNK TIL fDLUITNINC

mindre nodvcndigt at kunnc gaa ind med rcnernc til Norge, kortere eller

l.-engere tid, og sclv om Lapj^erne ikke allesteilcr officiclt fiytter ovcr

grjensen med rcnernc, saa gaar disse sclv dcrind uden tilladclse og maa

hcntes tilbagc. Men for de nordligste af Sveriges La|)per er det en livs-

betingelse at renkoernc kan v£ere i Norge saa tidligt, at kxlvningen i

maj maaned kan foregaa derinde i mildt vejr og under hvilc. Skal de

tvingcs til at opholdc sig inde paa de sveiiske hujfjicldc under ka;lv-

ningen risikcrcs .ille kalvcne, dels bukkcr de under af kukle og uvejr,
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dels omkommer de, hvis de som ganske smaa skal gaa med hjorden ind

över de farlige gra;nsefja;lde; og graes maa renen have om sommeren i

alle tilfaelde. — De lime vinde fra Golfströmmen, som giver Norge grönt

graes og tidlig vaar bliver til iskoide vinterstorme inde paa de svenske

hojfjaelde, og den stenede jord derinde dsekkes derfor ikke af blodt graes,

kun sparsomt vokser den gråa lav över sand og grus; men selvom den

fandtes i tilstrsekkelig maengde, saa renen ikke om foraaret behovede at

slikke hver en lavbevokset sten, vilde det ikke vsere nok; renen kan

nemlig ikke leve af lav naar den er sommertor, den skal have grass og

grönt. —
Desvaerre er hverken reners eller Lappers kasrlighed til «Havriget»

gengaeldt af »Havfolket»; og navnlig i de senere aar har de faaet dette

saa staerkt at fole, at forventningsglasden under flytningerne om foraaret

er meget blandet med usikkerhed og frygt; og dette la;gger en stor

dasmper paa sommerfryden. — Jeg selv blev smittet af den samme stem-

ning, ogsaa jeg laengtes graenselost efter Norge, og alligevel folte jeg

ligesom Lapperne sengstelse ved at betraede det forjaettede land. —
Stråks da vi kom ind i Norge ramtes en del Lapper af et foleligt

uheld, som desvaerre plejer at gentage sig hvert aar paa den samme

straekning: de mistede hunde ved udlagt gift. Selvfolgelig er denne gift

lagt ud paa fuldt lovlig maade og kun til fångst af raeve og andre

mindre rovdyr; men det burde ikke vaere bonderne tilladt at laegge gift

ud paa Lappernes fiytvej i flytningstiden. Paa den maade gaar flere

hunde tabt hvert aar; foruden de voksne hunde jeg hörte tale om d0de

ogsaa to store hundehvalpe for en enke i vor sida, og om man vidste

hvad det er for et besvaer at fode hvalpe op om vinteren i en lapkote

og f0re dem med paa flytningerne, saa förstod man Lappernes tab og

asrgrelse og skaanede dem for den slags modgang. Men maaske bjerer

Lapperne selv skyiden for at sligt gentages aar efter aar, de klager aldrig

paa rette sted; da jeg bebrejdede dem dette, svarede de: «hvad skulde

det nytte, hvem bryder sig om hvordan det gaar os.» —
I Elfkroken blev vi nogle dage, det vil sige, koterne og de ikke ren-

vogtende familiemedlemmer; hjorden og dens vogtere gik til distriktets

saedvanlige sommerbetesmarker inde efter Tromsdalen til. Under de dages

ophold var det braendende hedt. Övergången fra vinter til sommer var

altfor brat, alle lige fra Lapperne selv og ned til hundehvalpen og jeg

var slappe af värmen, noget var vel ogsaa simpel traethed efter an-

strengelserne. «Du er ligesaa medtaget som os, ligesaa brun, mager og

furet; men du skal se, det bliver snart bedre her hvor vi hviler og har

det godt, » sagde Lapperne.

Bornene var dem det mterkedes mindst paa, de lob om og legede og

passede deres; men her inde i Norge var de saa underlig sky, som om
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de ferdedes i fremmede omgivelser; bad jeg dem gaa med mig op i

skoven for at hente et knippe vidjer til garvning af nogle skind jeg

skulde bruge, hed det stråks fra de störste om man vilde skasre sig en

ksp: «Lad vaere! det er Dacas traer, dem maa I ikke rore» ! eller

ogsaa: «Gaa ikke der, det er Dacas grses» (Daca, Nordmand).

Heller ikke turde bornene fja;rne sig for långt fra koterne uden voksnes

selskab; de var bange for alt, bange for hunde, som ikke lignede deres

;am\ii:i. iapkdnk

egne, bangc for liver en de motite, som ikke var lapkk-edt; gik vi iid

ad landcvcjen og modte en bonde, traadte de stråks om bag mig for at

hyttc sig. ~ Denne skrn.'k for alt fremmed og fremmedkkedt har baade

voksne og born hos I.appernc en stor portion af, ja, meget mcrc cnd

mange i almindelighcd tror, navnlig findcs den jo hos born og saadanne

voksne Lapper, som forholdsvis sjnildcn kommer i beröring med andre

mcnncskcr. Denne frygt er dog let forstaaelig, deres historie er fiild af

morderiskc overfald, plyndringer, rovcrier, som de har v;erct genstand

for fra tic ombocnde folk og fremmede roverbander. De fort;ellcr cndnu
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saerdeles malende og levende de utallige historier om Russe-Cudernes

uhyggelige bedrifter; mere sagnagtige men ikke mindre gruopva;kkende er

de talrige forta^Uinger om de menneskea;dende Stalloer, hvilke sidste dog

ogsaa meget ofte har et stserkt anstrog af komik. Og indtii forholdsvis

sen tid er der de piniige sammenst0d med nybyggerne, at disse i flere

tilfaelde har kostet Lapperne livet er en bekendt sag. Altid har Lappen

maattet vige eller bukke under, aldrig har de i folge deres hele levevis

kunnet optrasde mandstaerk og forsvare sig. — Alt saadant kan nok efter-

lade en vis nervös angst til de senere slaegtled, og det ensomme liv i

odemarken kan kun oge den. Men paa sit eget gebet kender Lapperne

ikke til frygt. De mennesker som ikke skrzemmes, naar naturen viser

sig i al sin vaelde og uhygge paa hojfjseldet, de som ikke skraemmes af

vilde dyr og alskens farer, de bliver smaa og frygtsomme naar de trsffer

en fremmedklaedt mandsperson af en anden race. —
De Lapper her havde deres sommer-boplads i Tromsodalen, der stod

torvekoterne og ventede paa dem. Da vi var godt udhvilede, og hjorden

med vogtere var gaaet videre bröd ogsaa vi op. Kvinder og born og

hvem som kunde undvaeres ved renerne tog den letteste vej til Tromsö

med damperen, som gik paa Balsfjorden. Nogle, som hverken havde

raad eller lyst, fulgte dog renernes vej, skönt den var läng og besvaerlig.

Den smule bagage, vi havde, lejedes der et par heste til at baere;

klovrenerne var långt borte og kunde nok ogsaa trasnge til at skaanes.

I den herligste morgenstund bröd vi op, som skulde med damperen, og

gik livligt passiarende ud ad den fortraeffelige landevej. Lapperne holder

forresten ikke af at gaa paa en rigtig landevej, «det er saa trsttende».

«Ja her gaar vi nu mageligt nede i dalen, og lige indtii denne vej

blev bygget, har det vaeret vor gamle flytvej med renerne; men nu er

det forbudt os at komme her, og derfor skal renerne og vogterne faerdes

helt deroppe», og de pegede i vejret op paa de stejle himmelhoje fjaelde,

hvor sneen endnu laa og hvor man saa vand styrte ned i klofterne og

komme frem över afsatserne. »Deroppe er farligt baade for mennesker

og rener, og vi mister mange kalve, som falder ned og slåar sig ihjel. » —
Det var et broget leben, da vi blev landsat i Tromsö. Der er vel

altid en del tilskuere i en lille by, naar damperen laegger til; men her

var dog vist ualmindelig mange. Man kan ogsaa nok forstaa, at Lap-

perne med deres livlige farver og hele aparte udstyr kan lokke folk til;

vanskeligere er det at forstaa, hvorfor nysgaerrigheden skal give sig ud-

slag i gadedrengeagtighed, haanende, vraengende tilraab, smaedeord og

fraek begloen. Lapperne havde forberedt mig paa dette forud: «Naar

vi kommer til Trpmso, skal du se, hvor man glor paa os, som var vi

vilddyr, de raaber ogsaa efter os; hvad mon de vilde taenke, om vi
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gjorde ligedan r» — Först da vi var vel installeret i den store hyggelige

köte oppe i dalen, folte vi os fri og hjemlig tilmode. —
Nu var der ingen forskel paa nat og dag, solen skinnede hele dognet,

kun det glodende lys og de länge skygger, naar den stod lavt, var det

eneste, man kunde kalde nat. Man faerdedes, naar man havde lyst, uden

at tsenke paa, hvilken tid paa dognet det var. Bornene kunde gaa ud

ved midnatstid for at samle kvannestilke (angelika) og komme hjem til

KN Al' URENOKNH K.I-XEK FOR fUKRI

kotcn fra fj;i-ldet hcnad morgonstunden; saa gav de sig ofto til at spise

og koge kaffe, indcn de lagde sig.

I Tromsodalcn delte vi köte med vor gamle ised og hans horn, men

der var god piads, dels fordi koten var mcget stor, og dels fordi de

voksne .sonner n.x-stcn altid var paa renvogtning — og kom de hjcm for

at hvile, .sov de helst paa bakkcn udenfor koten; ligcsom hundene op-

holder Lappcrne sig om sommercn saa lidt .som muligt indcn dore.

Dog er en torvckotc et behagcligt opholdsstcd, naar det er varmt,

den er baadc sval og luftig, hvis den er godt bygget; men skal man
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have en smule mad kogt, bliver der naturligvis let for varmt. Heldigvis

er der om sommeren ikke saa megen madlavning som om vinteren, dels

spiser man mindre, og dels spiller torkod og maelk en stor rolle. For-

bruget af brsendsel er meget ringe, kun torved, som samles i skoven. Jeg

har aldrig set Lapperne faelde et friskt trae til brasndsel under deres op-

hold i Norge om sommeren. Beskyldningen mod dem for odselhed med

trseer er i det hele taget overdreven og uretfserdig.

BOASSO MED LIDT AF ILDSTEUET I TORVEKOTEN I TROMSODALEN

— En formiddag kom en bonde ind i koten, han var varm og saa

ophidset ud, medens han fortalte, at renerne havde gjort stor skade paa

hans marker og odelagt en kartoffelager for ham; nu kom han for at

faa fat i Lappernes formand hurtigst muligt, saa skadeserstatningen kunde

komme i orden. Der var imidlertid kun kvinderne hjemme, og han gik

derfor snart igen. Jeg havde lidt ondt af manden og lod falde et par

ord om det kedelige i, at renerne ikke kunde höides borte fra bondens

marker, det var dog harmeligt, selv om man fik erstatning, at se sit ar-

bejde ödelagt. Kvinderne indrommede det villigt, men de vidste iovrigt
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ikke niere besked om sägen end jeg. Da ised kom hjem og hörte om
skadan, blev han meget ked af det og sagde: «Det er udelukkende min

skyld, jeg sendte begge mine sonner ud til renerne og gav dem anvis-

ning paa de steder, hvor renerne plejer at ville gaa ned, og bad dem
saerlig passé paa der; men ved den gaard, her er tale om, er de aldrig

for gaaet ned, saa der mente jeg ikke de behovede at vogte — alle

steder kan de jo umuligt vare paa en gäng. Og nu er renerne netop

gaaet ned der — det er altsaa min skyld.»

Paa den bestemte dag modtes ovrighed, Lapper og bönder ved gaar-

den. De edsvome maend, som havde besigtiget skaden, anslog den til

90 kröner; men nu vilde heldet eller uheldet, at det havde regnet lidt i

den forlobne uge, og det nedtrampede grajs havde rejst sig. Bonden

opfordrede os dog alle ni mand hoj til at besigtige den lille grssager.

Her og der laa et par renhaar, og man kunde se svage spor af et ren-

leje her og der. Lapperne sagde: »Alle vi mennesker traniper jo meget

mere ned og gor långt större skade end renen har gjort, lad os dog

komme afvejen» ; de gik let og forsigtigt paa tzeerne i det fine, blode

graes med virkeiig folelse for dets vjerdi. Det hele optrin mindede

stasrkt om Molboerne og storken i kornageren.

Jeg talte lidt med en af de tre vurderingsmaend, — den eneste der

saa elskvjerdig ud — , han sagde bl. a.: »Man siger, at koerne ikke

vil aede, hvor renen har gaaet, men det er nu alligevel ikke sandt, jeg

har .set det mod.satte paa min egen ejendom mange gange>.

Medens der var et lille pu.st i de länge forhandlingerne — Lapperne

vilde naturligvis ikke udenvidere betale 90 kröner, hvor skaden hverken

belob sig til 10 eller i krone — spurgte den unge mand, som forte pro-

tokollen og reprit.senterede ovrigheden, om vi ikke for vor egen förnöjelse

skulde se paa .skaden (det var i övrigt paa hans opfordring, at jeg var

kommet til stede ved denne lejlighed). Vi kiggede paa kartoflelageren,

som skulde va;re mest medtaget — jeg saa her og der spor efter en

renklov, men ikke en eneste kn;i;kket kartoftelspire. Da jeg spurgte min

ledsager, om han kunde opdage « skaden», trak han [laa skulderen og

svarede nej, hvorpaa vi udcn at sige nogct gik tilbage til stuen, og de

for begge parter ubehagelige forhandlinger genoptoges.

Den nye lap-formand var trods sit stille valsen ikke saa eftergivende,

.som vor gamle, altid venlige ised liavde v.xTct i den slags sagcr — han

vilde ikke betale de 90 kronor. Hele dagen var n.-esten gaaet, inden de

havde faact summcn ned til ca. det halve; saa gav Lappenie tabt;

men formanden sagde sitlcn: <Ja, vi har betalt cii btule, forili renen har

gaaet, hvor den ikke maatte gaa; incn skadcscrstatniiig hnr vi ikke

betalt, for der var ingen skade.» —
Det var afton, da jog sainnioii mod Lapporiu- kom hjfin til TrDmso-
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dalen, solen glodede og skyggerne var länge; vi var tractte og forstemte.

Det havde vaeret en pinlig oplevelse; men Lapperne var vel snart haer-

dede överfor den slags, der for dem horer til dagens orden i Norge.

Selv om ikke alle »takst» historier er lige saa uretfEcrdige som denne, er

det dog pinligt at vasre vidne til, at en «h0Jere civilisation» gor sig

skyldig i en saa mildest tält inhuman behandling af et fredeligt og nyt-

tigt folk.

«Ja vi er som en fremmed hund, man sparker bort; men kongen ved

vel ikke af, hvordan vi behandles,» sagde ised, da vi laenge havde gaaet

tavse.

Nede i dalen laa Lappernes smaa gronne boliger; man kunde tage

dem for runde grzestuer, hvis der ikke fra en og anden af dem steg en

fin rogsojle. For enden af dalen laa fjseldet med sin snefyldte kedel-

fordybning, og elven gik blank mellem de gronne tuer dybt i dalbunden.

I solen og stilheden lignede det hele et oldtidslandskab fra ens dromnie

Paa en bakke i naerheden af koten stod et rengserde; det brugtes

kun, naar Lapperne fik ordre til at skafte en del rener ned for at til-

fredsstille udenlandske turisters nysgsrrighed. Dette var dem naermest

en plage, men de rettede sig dog altid saa vidt det var dem muligt

efter opfordringen
;

penge-fortjenesten var ikke stor, da de til en eller

anden Daca skulde betale en klaekkelig afgift for brugen af gaerdet,

medens de selv havde megen ulejlighed med at faa renerne ned naar det

var varmt. Hellerikke havde dyrene godt af at staa i gaerdet i braen-

dende sol uden fode eller vand; ellers plejer de at staa oppe paa sne-

pletterne, naar det er stille og varmt.

Alligevel horer man i Norge skarpe udtalelser om Lappernes doven-

skab og leven af turister. Ganske vist har der beklageligt nok udviklet

sig en vis turist- industri; navnlig de mindre velhavende og de helt fattige

forarbejder smaating til salg, som smaa punge, dukker og andet legetöj,

for kvindernes vedkommende, medens maendene har hornsager at salge.

Som oftest er det spinkle og daarligt forarbejdede ting, i niange tilfaslde

rene vildskud paa lappisk slöjd; men turisterne vil jo gerne have det

billigt, og de har ingen forstand paa hvad de kober eller nogensomhelst

evne til at bedomme arbejdets vstrdi ; og naar det daarlige arbejde ofte

betalas med samme pris som det gode, forstaar man, at det hurtigt

dem oraliserer arbejderen

.

En og anden af de velhavende Lapper, som ikke ynder denne industri,

kan alligevel vsere n0dt til at anskafie sig salgsgenstande, f. Eks. dubletter

af solvskeen og den lille solvbeslagne pibe; saadanne ting kan de nenilig

ikke have i fred for turisterne, og da disse helst vil have brugte säger.
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plejer Lapperne at ryge af nturistpiben» den sidste tid, iiiden de kommer

til Norge. Turisternes kobelyst kender ikke til blufaerdighed, de kober

perlesnoren af pigens hals, de kober solvknapperne af kvindens bselte

og alt hvad de kan 0Jne af smykker; var Lappernes dagligkljeder mere

indbydende i deres 0Jne, kobte de dem af kroppen paa dem. Bebrejder

man Lapperne, at de saelger, svarer de, at det er vanskeligt at undgaa

de fremmede.s paatraengenhed, og ofte betaler disse saa godt, at fristei-

sen bliver for stor.

Naar turisterne samles i og omkring gaerdet, fotograferende og gesti-

kulerende, er den ganske atmosfare ligesom opfyldt af udraabstegn, og

det hele er et utiltalende marked. Lapperne gaar rundt med smaa knip-

per .salgsvarer, der pruttes og handles, medens renerne staar dosige og

sultne efter at have lobet sig tratte rundt i gardet, skraemt af uroen og

alle de fremmede mennesker. Bornene vaskker gerne stor begejstring

ved deres smaa voksne fremtoninger, og de fodres med slikkeri og penge.

Det er maerkeligt, at saakaldte kultiverede mennesker ikke kan opfore

sig med lidt mere vjerdighed og virkelig forstaaelse; det er som om
Lapperne for udlandingene kun er en flok kuriöse og «S0de» dyr.

Mange af Lapperne synes ikke om dette leben. En dag saa jcg en

ung Lap gaa rundt med et lille satirisk smil og se paa det franske sel-

skab og sine egnes geskasftighed. «Jeg synes ikke, du har noget at

falbyde, Anda?» — «Nej, dette her holder jeg mig dog for god til.»

— Og saadan er der flere som taenker og derfor stråks soger tilbage til

kotan, naar de har faaet afsat det renskind eller det gevir, som de vilde

saelge. Men koten er dog ikke noget sikkert fristed, de mere modige

af turisterne drister sig indenfor doren, de andre, som frygtcr kigt og

dyr m. m., fylder doraabningen, og den mere beviegelige ungdom kravlcr

endog op paa koten og kigger ind gennem raeppen. — De mere be-

skedne er desvarre for faa, det bliver de andre, som praiger selskabet.

Det er heller ikke alle born, som holder af de fremmedes tilnairmei-

ser og penge, Kauna og hendes veninde forsvandt naesten altid långt

bort, naar der var turister i farvandet, og kom ikke tilsyne, for det

blev aften, og dalen med de gronne tuer og deres beboere ätter var

sig selv igen.

Naar fremmcdbesogct er ovcrstaact, glider Lapperne stråks ind i

den dagligc dont, og ingen na-vner hverken de ficmmcdc, .salget eller

noget som helst vcdrorcndc det hele halloj ; til grund for denne ligcgyl-

dighcd ligger först og fremmcst virkelig mangleiule interessc og .saa en

maaske noget ubevid.st folclsc af at vare ydmyget. Turisterne läder

det jo aldrig manglc paa udelikatc sporgsmaal og udtalelser. Deres

afsky for narmerc beröring baadc med koten og mcnncskcne for.soger

de ikke at la-gge skjul paa, grimaccr af vamniclsc og foragt undgaar
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heller ikke Lappernes 0jne, og «mange af de fremmede tror vi er hed-

ninger !
>

Dette sidste foler de sig navnlig saaret över, hvilket ikke er underligt,

de er jo netop dybt religiöse, og de omgaas hverandre med en finhed

og hjaslpsomhed, som ikke altid findes i vört samfund; men nogetsom-

ISED MED LILLE INGAS. TROMS0DALEN

helst sentimentalt foleri kender de naturligvis ikke til. Har de fattige

ingen traekrener, laaner de af den rige, har de ingen köte, deler den

mere velhavende sin köte med dem, og det haender aldrig, at de ikke

kan forliges, skönt de lever under hverandres ojne dag og nat, er faelles

om ild og braendsel og den snaevre pläds. Sladder om husfsellerne for-

agtes dybt og finder derfor ikke .sted; det er den slags, som kommer
ind under begrebet «kotesynd». Deres hjaslpsomhed kan vist alle fjaeld-
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rejsende bevidne; hos fjjeldlappen beder man aldrig forgaeves om husly

og natteleje — i bondegaarde og hos «bedre folk» kan man derimod

nok blive vist af, naar man kommer träet og beder om natlogi. Altid

kan man hos Lapper vsere sikker paa at faa rigtig besked om vejen,

og med forerskab hjaelper de en, naar de ser, det er nodvendigt, selv

om de egentlig ikke har tid — de har saa godt som aldrig överflöd

paa arbejdskraft.

Ingen steder foler man sig mere tryg paa liv og ejendele, end i en

fjaeldlaps köte ude i odemarken. Og faa steder modes man med en

saadan virkelig dannelse og finhed i omgång; der er harmoni i alt, lige

fra deres stilfaerdige, vel afpassede bevasgelser til deres rolige, afbalan-

cerede sindsligevaegt. Desuden forstaar de samtalens fine kunst, uden

banalitet og mange ord kan de med lun humor altid traeffe det rigtige.

Deres livlighed og intelligens gor naesten altid et laengere ophold i en

lapkote til en festlig oplevelse. Trods Lappernes store sans for det

humoristiske, behöver man aldrig at aengstes for at blive udleet, hvis

man kommer til paa en komisk maade at forsynde sig imod koteskik.

Jeg vil hele mit liv huske den reprimande jeg fik af Sara, da jeg en-

gang kom til at le af en herres totale mangel paa evne til at bevéege

sig i koten, «du maa ikke le ad en fremmed, hvad vil han tienke, han

som ikke forstaar vört sprog heller. — Det er kultur, Lappernes egen

kultur, den har de ikke la;rt i vore skoler eller ved civilisationens med-

virkning.

Deres skonhed.ssans og deres natur.sans har de heller ikke laTt af os.

De elsker naturen paa samme maade, .som planterne clsker sol og luft

og den jord de suge naering af Lapperne saetter altid deres koter paa

de smukkeste steder i terraenet, og det har de gjort fra den gråa oldtid

af. De urgamle bopladser .soges og benyttes den dag i dag; at det

virkelig er de .samme, bevises derigennem, at Lapperne ofte paa

deres bopladser eller i disses umiddelbare naerhed kan paavise tydelige

gamle kotetomter — navnlig er det de underlige runde fordybninger i

jorden, som der endnu findes overordentlig mange af, altid to, tre eller

flere sammen, saaledes .som koternc c-ndnu ligger i sidaen. Man viste mig

mange saadannc a;ldgamle kotetomtcr baade i Tromsodalcn og i Elf-

kroken.

Havriget, sommcrlandet, er Lappernes gamle land. de »gronnc gries-

dalc er kalvcncs moder», og kalvenc er hjordens bost;incn og fremgang,

Lajjpernes cksistcns. Man forstaar stråks, iivatl kalvenc betyder, naar

man liorer den omhcd, hvormcd alle Lapper udtalcr ordet «ruksis niicsse»

(rudkalv, d. c. s|);edkalv). Det er ogsjia i dcns skind, de khu-der deres

smaa bom, og naar ilc omt slrygcr ncii ovcr den (inc bludc pels,

ksertcgner de baadc barnet og kalven.
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Desvaerre er fryds- og hviletiden i Havriget kort, graesset visner,

renen vil tilfjaelds igen for at rede lav, og Lappen maa folge den.

«Naar natten morkner i havskovene, higer renen ätter til hojfj.eldene,»

joiger de. Saa smukt forstaar de at udtrykke sig i ord, og smukt er

Lappernes hele liv, saa nöje sammenvokset med naturen som det er. —
Hver sten, hver so, hver bjaergform er et bud fra slaegten, en fortael-

ling om dens sorger og glaeder, raedsler og kämpe, elskov og trolddom

— en fortaelling om knugende morke og glodende sol, uvejr og dod.

Över bjaergene driver skyernes skygge og solens glans. Der er ensomt

og vildsomt deroppe, hvor Lappen lever, og kun han finder frem, fordi

han i slaegtsarv fik kendskab til alt hvad fjaeldenes er. Og han kender

skyernes gäng og dyrenes roster og de roster som kommer fra jorden

og fra luften. Hans ojne kan se det, ingen andre kan se, han kan for-

nemme det, andre mennesker ikke har anelse om.

Han sover paa sneen de fleste af aarets nietter; men han er en trjek-

fugl, som skifter boplads vaar og höst. Han folger renen, han slåar sig

ned, hvor den finder fode, og han sstter sin gråa köte, hvor der er

smukt og hvor han kan se vidt. — Hans bedste venner er hunden og

ilden. Han besvasrer ikke storindustrien med sine fornodenheder, fra

renen faar han naesten alt, baade mad og klaeder. I hans samfund er

livet ens for den fattige og den rige, det er for dem begge lige haardt,

lige usikkert og lige skönt. Lapperne elsker skonhed og forstaar den.

Hans musik er naturens roster, vindens sus över odemarken, bjaergenes

ekko og elvenes tunge fald. Hans egen stemme er vild og berusende,

naar han arbejder med sin renhjord, hundenes glam og dyrenes jag

aegger og hidser hans rost og vaesen op til en ekstase lige saa vild og

urskon som hans bjaerge.

Lappens liv er som hans omgivelser: haardt og farligt som fjaelde

og uvejr, skönt og frydefuldt som nordlyset över vinterhimlen og mid-

natssolens gyldne njetter.

Ligesom odemarkens vilde dyr har han rtedsel i blodet, raedsel for de

« morktklaedte mennesker», raedsel for naturens trolddom, ensomhedens

rzedsel — men han har ogsaa dyrenes lette sind, det som lever og

nyder, hvad ojeblikket giver. Hans sprog er som klart rindende vand,

hvori livet glimter med blanke billeder, det smyger sig kasrligt og rigt

om alt, hvad det omfatter. Hans legeme er sundt og smidigt, han er

udholdende i lob og gäng som ulv og björn. Om vinteren klaeder han

sig helst i hvidt som haren og rypen.

— I, som drager graenserne sammen og tager jorden fra ham, ved I,

hvad I gor?

Dette ranke tjaeldbam vi! I tvinge til et fattigt liv i en hytte. Ojne,

som er vant til at folge stjsernernes gäng över himmelen i vaagne naetter.
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vil I staenge inde under lukket tag, lunger, som er vant til at aande

hojfjaeldsluft, skal aande sig sygdom til blandt lavlandsmennesker. Det

fuglelette legeme og de rappe fodder, der er vant til at fole skierne fjedre

og synge under sig, vant til at springe milevidt med renen i fjaeld og

myr, de smidige stserke sener skal svaekkes i uvirksomhed. De spinkle,

ovede haender, der er vant til at fatte om lassoens tynde reb og med

sikre kast fånge i '. fugleflokken » hvilket dyr de vil, skal mojsommeligt

vende mulden paa en ussel äger. Den, hvis stolthed og glsde og

eneste ejendom paa jorden er den ssilkehaarede^ renhjord, der »spreder

sig som solstraaler över fjaeldene,» ham vil man fratage renen og give

köer og faar i stedet. Det sind, som glsder sig ved at hore og for-

taelle »saga», som lever i tro paa odemarkens sselsomme vjEsener, det

sind vil man nogternt stoppe med «kundskaber». Han, som joiger alle

sine folelser ud, han, som synger om dyrene og naturen, synger sig fri

i sorg og fryd, i hans sjael vil man standse de levende urkilder med
kulturens slagger. —

Lad nomaderne leve deres eget liv i de gennem aartusinder saa vel

afpassedc former, lad dem vare nyttige paa deres egen maade, derved

frembringer de vaerdier, som berettiger dem til at leve ja;vnsides med

de omboende folk.
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') Nybyggerne i det nordligste Lapland er mest indvandrede Unner, som

endnu tåler finsk; de driver ikke agerbrug, men ernserer deres faar, geder

og smaa hornlose köer ved hobjsergning. De dyrker Hdt kartofler, hvilket

dog ofte mislykkes paa grund af den korte sommer og tidlig indtrsedende

nattefrost. De driver desuden fiskeri, snarer ryper om vinteren og jager; men

i de fleste tilfalde er de meget fattige.

') Om den lappiske vugge se sd. 50. .

') Den finske nybyggers gaard bestaar, foruden udhusene kun af et port

med en lille forstue, hvorfra opgangen er til löftet; indenfor pörtet er et

mindre rum, hvor maelken opbevares — i en krog staar ksernen — ; ofte

findes ogsaa derinde aaben skorsten og en slagbeenk. Er borneflokken meget

stor, benyttes maelkerummet tillige som sovekammer.

*) Den lappiske slasde, pulk (Ip. gerés) er bygget som en lille baad med

spids stavn. Bagtil er den lige afskaaren, underneden forsynet med en flad

kol 2 cm hoj, 10 cm bred. Pulkens laengde er ca. 160 cm, höjden ca. 24

cm og vidden 48 cm. Pulkenes udsmykning og form varierer en del efter

deres forskellige brug. Fragtpulken er i Torne Lapmark som oftest aaben

bag til. Laagpulkene, hvori den finere fode opbevares, kod, frossen maelk,

smör o. s. v. er delt i et par rum, forsynet med laag og en laaseindretning.

Den pulk Lappen personlig benytter, er meget elegant i formen og smykket

med udskaarne ornamenter paa stavnen; og bagstykket, som ofte har smukke

jaernbeslag, gaar saa höjt op, at det danner et lille rygstod.

*) En religiös retning, som er meget udbredt i det nordlige Skandinavien

og har navn efter den bekendte Lars Levi Lgestadius (* 1800, f 1861), som

i midten af forrige aarhundrede var praest i Karesuando.

*) Luövve er et stillads af middeltykke birkestammer, som i alle fire hjor-

ner stöttes og baeres af andre sammenstillede stämmer; ofte ' anbringes det

saa naer et voksende trae, at delte ogsaa danner stötte. Fra begge hjorner
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ved hver ende gaar gserne et par hojere stämmer op og danner stötte for

en läng stäng, som gaar längs henover hele luövve. Her ophfenges skohöet

medens det torres, her anbringes klaeder, öste, blodmaver (se anmajrkning 32)

m. m. Paa luövve Isgges og h»nges alt det man ikke kan have i koten.

For regn tildskkes hele luövve ved at kaste en teltdug udbredt över den

länge stäng foroven.

') Nedenstaaende gaslder kun Jukkasjärvi og Karesuando Lappernes kote-

bygning, her er ikke stedet til beskrivelse af de forskellige lokale variationer.

Fire bueformede staenger — lieeljck(å) (se tegningen) — stilles to og to

överfor hinanden, i deres överste ender er boret huller, hvorigennem de to par

basljek förbindas med en tvsrstang af ca. halvanden meters laengde, rogtraset,

.j^=^Z-

'^^^^^^^C0^\

suovva-muorra(a); paa denne stäng hasnges grydelaenken , riggt. Ltengre

nede forbindes de to par basljek ätter med en — spinklere — tvaerstang,

doares tnuorra (v). Hvor dörcn, uksa, skal vaere — i lassiden — anbringes dor-

trseerne, uksa-(agge<u), det er to stxnger med huller foroven, som saksforniigt

traides paa enden af rogtraeet. Baade dnrtrKernc og b.-eljek er forsynet med

233 huller for det tilfKlde, at man, navnlig om vintcren, naar det er koldt,

vil gore koten lidt mindre for bedre at kunne holde paa värmen. Modsat

doren anbringes Iwasso-cagge (p), som ogsaa stolter rogtrwet, det er en stäng med

mange kviste paa til o|)h;ungning af gryder, gevx'rer, kod o. s. v. Ba.*ljck med

(le to dortrajer og boaSSo-cagge er kotcns grundpiller. Derefter stiller man

goaUemuorak(t), kotetraeemc op mod bsljek og doaresmuorra; dercs antal kan

varicre, 18— 20 er det almindeligsle. De er smiekre og onihyggcligt afbarkedc;

de staar löst paa jorden i passendc afstand fra hvcrandre fornedcn, og spidst

sanimcnldbcndc, krydscndc hvcrandre foroven danner de en rcgclm.x-ssig kegle.
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— Över dette traeskelet kastes nu teltrlugen, loavda, som bestaar af to dele, der

hver for sig er sammensyet af flere stykker •— om sonimeren af almindelig

teltdiig — hos mindre beniidlede af s^kkelaerred el. lignende — om vinteren af

sammensyede stribede uldtaspper, dog er den överste del, som gennemtraekkes

af rogen og som ikke heller behöver at vasre af svaert stof for varmens skyld

g£erne syet af gamle opsprasttede kofter eller et andet tyndere uldent stof. (Ua

en saadan teltdug er dyr at anskafte repareres den saa ofte, at den tilsidst kun

bestaar af större og mindre lapper livligt isprfengt med huller). Naar de to

teltduge er kastet över stellet, sammenbindes de ved kotestaengerne bagtil (i

aeldre tider og vel af og til endnu haeftedes teltdugen her sammen med en

läng bennaal). Föran traekkes teltdugen ind om hver side af dorstaengerne

og bindes indvendig om nasrmeste telttrae, saa der opstaar en passende dor-

aabning-, denne skraaner indad folgende kotens kegleform og spidsende til

foroven, hvor teltdugene gaar över hinanden. — Teltdugen naar ikke op til

det överste af telttraeerne, men er rund afskaaret, saa der lades en r0g-

aabning fri, rappenraigge, ca. i meter i diameter, hvor op igennem kote-

traeerne stikker deres sodede spidser; heroppe fastgores teltdugen ved at de

i denne fastsyede snöre bindes og vikles om teltstsngerne. For at kunne

naa til dette anvendes en lille let stige, raiddaras, som laves af en fjael af

ca. 2 meters Isngde. Man bortskierer det inderste, saa der fremkommer en

togrenet gaffel mellem hvis grene de spinkle trin indsaettes (se billede sd 117)

Fjaelen tilspidses i den nederste ende, saa den kan stodes lidt i jorden for

at vjere mere sikker under brugen. Denne lille lette stige Ijener man uden-

videre op mod koten uden paa teltdugen, naar man skal binde ved rappen

eller ordne noget ved teltdugen deroppe. Koten er saa solidt opsat, at

den paa denne maade taaler vaegten af en voksen Lap, og dens soliditet

skyldes udelukkende det praktiske og sindrige stel; Lapperne driver aldrig

kotestellet ned i jorden, det ssttes blöt fast paa denne. (En stige af en

alm. traestamme med indhuggede grove trin bruges af Lapperne paa torve-

koterne og ved staburene; saadanne stiger bruges ogsaa af nybyggerne der-

oppe).

Naar teltdugen er lagt paa og bundet fast er koten faerdig udvendig, og

doren bindes paa. Doraabningen er saa lav, at selv en Lap ikke kan staa

oprejst i den og saa snever, at en alm. skulderbred mand maa bukke sig

långt ned for at komme ind. Selve doren uksa bestaar af et stk. vadmel,

teltdug eller lignende som er saa stort, at det lige daekker aabningen, det

udspiles fra överst til nederst med flade smalle trjespiler paa tvaers med ca.

15 cm. mellemrum; den överste korteste spile er bred og buet, fra midten af

denne gaar et stk. reb hvori doren hasnger fastgjort oppe ved kotestaengerne.

Doren naar ikke helt til jorden, der maa vaere träsk ind under den for at

ilden i koten kan brående; dog har man ofte en dortaerskel, uksa-sielbma, som

bestaar af et stk. traestamme, som laegges löst i doren eller ogsaa et stk. fjfel
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ca. 15 cm. höjt med huller i begge ender, som höides oprejst ved at bindes

til dortraeerne. Denne dortKrskel luner lidt og forhindrer dog ikke lufttilforsel

for ilden, teltdugen läder nemlig gasrne en lille aabning fri ved siden af

doren lige nede ved jorden; ligeledes lades en aabning fri bagest i koten

for lufttilferslens skyld. Denne aabning hedder öoasso-raigge og spillede en

stor roUe i gammel tid. Gennem boasso-raigge bragtes al kodet ind i koten,

det niaatte ikke bringes gennem den profane dor.

Kotens diameter indvendig forneden varierer en del, gennemsnitlig er den

vel ca. 4 meter,, ofte dog lidt bredere paa begge sider for at gore arbejds-

og sovepladserne noget mere rummelige. Kotens indra er delt i flere af-

delinger, hvis afgrjensninger dog ikke alle er lige skarpe. Midi i koten er

ildstedet, äran, bag dette boasso, rummet for opbevaring af madvarerne.

Paa begge sider af äran er loaiddo, her er arbejdspladsen om dagen og sove-

pladserne om natten, föran doren er et afgr»nset rum hen til äran, her har

brsendselet sin pläds; det er de fem hovedafdelinger i koten, dertil kommer

saa den nasrmere inddeling af loaiddo, hvor pladsen naermest doren hedder

uksa-gaecce, og pladsen naermest mod boaääo, boaSäo-gsecce. Kotevaeggen bag

sovepladserne bedde sogge, og pladsen allernasrmest ind til ilden aran-gadde,

arne kanten. — Äran, kotens centrum bestaar af en 10— 12 passende sten,

aran-gadge, som laegges i en lidt aflang rundkreds; for enderne mod doren

og boaSSo anbringes de störste sten til vedstykkerne at hvile paa og imellem;

paa siderne ind mod loaiddo säger man at faa mere ttadagtige sten eller

saadanne, som har glatte fläder ind mod ilden, saa man kan benytte dem

til at stille brodkagerne op imod enten naar man under bagningen »torrer»

dem eller naar man om vinteren maa opto det stivfrosne bröd. Det er og-

saa bekvemt at have en flad sten at saette kaftekedlen paa, naar käften er

fserdigkogt, og saa fremdeles. — Lapperne holder mest af birkeved, det er

baade det renligste (saetter ikke megen sod i koten), det »roligste» (spruder

ikke gnister som gran og fyr) og det mest varmende. Naar de hugger en

birk op til braendsel, deles stammen i stykker paa ca. i meters laengde, et

saadant stk. kaldes en coska\ grenene afkvistes og hugges i samme l^ngde,

all det ovrige er risse, ris, disse hugges forovrigt saa vidt görligt i samme

langde. Naar man skal gore ild op paa äran, antaendes et stk. birke-

bark, bcesic, derpaa laeggcr man ris; yderst paa hver side anbringes en

Coska og i midten risenc, paa dem ätter grene og Coska'cr saa stort som

man vil have haalet. Siden naar de större og mindre stämmer er braendt

över, Ijegges de sammen saa de hcle tiden l)ra;nder godt medens der Ix-ggcs

friske £oska'er paa ydersiden; saalcdes er ilden ligcsom samlet og l)egra.Misct

mcllcm og af de yderste Coska'cr, og da disse altid ligger tcimnclig hnjt paa

de st0rrc cndcsten er der god pläds, luft under ilden.

Den som hugger ved ordncr bunken omhyggcligl, saa det er let at tage

en favnfuld og ba;rc ind. Man tager altid i bunken saalcdes at man har
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rodenderne opad, og saaledes kastes det ogsaa ind föran doren i koten;

rodenden eller den tykke ende af veddet skal altid vende mod boa§§o og

denne regel folges selv med de mindste kviste man laegger paa ilden. (Her-

med er förbunden megen övertro. I de sydlige Lapmarker har man sagt

mig, at veddet skal Isegges meget omhyggeligt paa ilden og vaere hugget

i smukke, lige stykker, under renernes parringstid; ligeledes maa en frugt-

sommelig kvinde ikke laegge veddet sjusket paa ilden.) For den som sidder

i koten er det derfor bekvemt at tage ved af bunken ved doren, naar

rodenden er naermest for haanden; men passage ind gennem doren besvser-

liggores rigtignok ikke saa lidt af de strittende kviste; det er dog mest

om aftenen man baerer saa meget ved ind, at doren nsesten er spaerret.

Dette breendselsrum föran doren begraenses af to tykke trasstammer, barhmcd,

saa länge at de naar fra doren hen til äran, en paa hver side, rummet

mellem dem er ca. 75 cm. bredt og ca. i'/2 meter långt. De to tykke

stämmer kan ogsaa erstattes med sten. Samtidig med at baerbmed af-

grsnser vedrummet holder de ogsaa paa rodenden af gulvrisene, saa disse

ikke spredes, (föran deren laegges ikke gulvris i de nordlige Lapmarker), des-

uden tjener de til sasde for enhver udenfor husstanden, som kommer ind i

koten; om dagen baerer man nemlig sjselden stort mere braendsel ind end

man i ojeblikket laegger paa ilden, saa besogende rummes meget vel paa

baerbmed indenfor doren. Er det yngre medlemmer af sidaen, som kommer

paa en kortere visit, bliver de siddende föran doren; men kommer en gaest

mere langvejs fra og man vil vaere venlig, indbydes vedkommende til at

saette sig op i loaiddo tilvenstre hos husbondsfolket. Vil man folge koteskik

maa man derfor altid som fremmed holde sig ved doren, til man bliver bedt

om at rykke nsrmere; mange som ikke kender til dette gaar stråks ubuden

og slåar sig ned i loaiddo, ja endog hojere op i naerheden af boa§§o, det

er det samme som hvis en vildfreramed kora ind i vor stue og uden at vaere

bedt om det satte sig midt i sofaen eller anbragte sig i husmoderens laenestol.

Lapperne baerer dog över med den slags forsyndelser, naar de begaas af

bönder og andre fremmede: «De kender jo ikke vor koteskik». — Rummet

föran doren er selvfolgelig den ringeste pläds, her faar ogsaa hundene deres

mad, hvorimod Lapperne selv aldrig saetter sig til at spise nede ved doren.

Pladsen paa hver side af doren, altsaa den nederste ende af loaiddo hedder

uksa-gaecce, den bruges kun til sove- og arbejdsplads, naar husstanden er

meget stor, i almindelighed ligger saekken med skoho her og en anden saek

med skiftesko eller lignende, ogsaa kan den lille aflange tjaerekagge have sin

pläds her. Det egentlige loaiddo er pladsen paa begge sider af ilden. Hos

Jukkasjärvi- og Karesuando Lapperne har husbondsfolket — paa faa undtagelser

naer — deres pläds naermest boaääo i venstre loaiddo (fra doren regnet), paa

samme side nedenfor dem sidder bornene; er der en voksen son har han

sin pläds överst i hojre loaiddo. Tjenestefolkenes pläds er nederst i loaiddo
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efter doren fil. Den del af överste loaiddo, som gaar op paa siden af boa§§o

kaldes boasso-gsecce, og bruges ikke alniindelig til siddeplads, her staar ofte

en af de smaa ovale kister, som hver voksen Lap gaerne har, (i denne

forvares penge, medicin, salmebog og lignende) eller om pladsen i boaSSo

er for träng, kan en og anden ssek med kaflfe, mel eller andet anbringas

her. — Sidder man i loaiddo og arbejder og baalet er stort, anbringes ofte

en coska paa gulvrisene lige föran ilden, den beskyller risene, saa de ikke

fienger ild, og den beskyller ens fodtoj mod al faa for megel af den slserke

slraalevarme. Om natten ligger ofte en coska paa samme stad for al aften-

ilden ikke skal kunne laende gulvrisene medens man sover. — Boasso kaldes

den bageste del af kolen oppe bag äran; her har alle madvarer og kogekar

deres pläds, og her er ingen passage tilladl, vil man fra den ene side af

kolen över til den anden maa man gaa över nedenfor äran, man tn-eder

aldrig ind i boaääo for at naa nogel, man raekker efter tingene. Fra gammel

tid har boaSSo vreret kolens allerhelligste, og det maatle ikke vanhelliges af

nogen kvindes fod; (hos Lapperne findes den hos saa mange naturfolk al-

mindelig udbredle forestilling, at kvinden er uren). Saavel mennesker som

hunde respekterer boaSSos hellighed; noget af det förste en hundehvalp laerer

er, at den intet maa rore i boa§§o. I enkelte koler kan man se boaSäo

bcgrsnset med en coska paa hver side fra äran og op til den bageste kote-

VcCg. Rl par af kotestaengerne i og ved boaSSo er gserne forsynct med na-

turlige kroge, kviste som er afhuggel i passande Irengde til oph.-engning af

madvarer og kogekar m. m. —
Naar kolen er faerdig opsat, gulvet belagt med ris, sovesagerne sammen-

rullat anbragl längs kotevaeggen i loaiddo, gryden, vandkedlen og alt dal

övriga paa pläds i boaäSo, hosaekken anbragl ved doren, andre saekke med

sko, sysager m. m. indstuvel paa deres respektive pladser längs koteranden

og ilden braender lyst og varmt paa äran, da er en lapkole el hyggaligl

stad, som fuldlud svarar til de fordringer man stiller til et godl hjem; der

hersker ordan, god lone og harmoni.

") Denne risbelaegning (Ip. duor^ga) i kolen varierar lidt efter aarstiden;

om vintaren kan man saaledes for nemheds skyld behcggc jorden derinde

med grangrene — om man er saa langl nede i skoven, at gran findes — dog

ikke gaerne paa sove|)la(lserne, dels fordi grangrene er haardc at ligga paa,

dals fordi man ikke vil have harpiks paa sovesagerne eller kläderna, ejheller

da.'kkar og värmer grangrene saa nieget som fme, ta-tlagde birkakvista; ofte

iaigges gran kun paa midlertidigl, naar man i niorkctiden slåar lejr og ikke

kan gaa og udsfige passande birkekviste; man bliver man flere dagc paa

städat og har tid og Icjlighed ombyttes granrisimdarlaget med birk ; dog er

det almindcligt nairmesl for pryds skyld at have da gnmnc grangrene

föran i loaiddo naermest ilden og nadefter dorcn til. — Knebiurkviste använ-

des mcget om sommcrcn til at l^"gge i boaSSo, da de l:cnge holdcr sig
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smukt gronne. — Vil man grerne ligge blodt og ikke — under flytningerne

— kan faa tilstrskkeligt tykt underlag, hsender det, at man laegger enebaer-

kviste ogsaa paa sovepladserne, dog ikke i nogen större udstraekning eller

regelmaessig orden, kun nogle fyldige kviste under ryggen; og den som saa-

ledes vil ligge blodt — mest seldre og svagelige personer — maa selv sarge

for at skaffe sig enebaergrenene. — Om sommeren er underlaget dog altid

birkekvisle. Rislsegningen ender — i hvert fald i Jukkasjärvi og Karesuando-

omraadet — ved baerbmed; men i de sydligere Lapmarker er det meget alniin-

deligl, at ogsaa rummet mellem doren og ildstedet er risbelagt paa samme

maade som den ovrige köte — man kan dog ogsaa i de sydlige Lapmarker

undlade at rislsegge rummet föran doren. I de sydl. Lpm. bruges istedet for

enebaerkviste i boaäso dvaergbirk (Betula nana, Ip. skirrc), denne maa dog

kun laegges i boaäSo og den överste ende af koten, ikke paa sovepladserne

og »ikke der, hvor folk trseder. » Det er nassten som om gamle sydlapper

överfor skirre har noget af en hellig folelse.

') Hundenes fode maa vasre kraftig og god, da de har strengt arbejde;

de faar saa godt som al suppen af renkodet (Lapperne selv drikker kun nogle

mundfulde af den kraftige suppe stråks efter maaltidet, resten er hundenes).

— Suppen spaedes op med vand til det kvantum, som behövas for kotens

hunde, derefter tilsaettes torret blod og stykker af renmaven (se anmaerkn. 32).

Naar det koger piskes med et birkeris et par haandfulde mel i, saa det hele

bliver en jaevn blodvselling.

Naar hundemaden er tilstraekkelig afkolet faar hundene en for en deres

portion i et saerligt hundefad, en gammel traeskaal eller lignende. (Det for-

arger asldre Lapper meget, hvis yngre Lapper, som ikke malker renerne

mere, anvender malkekoppen til hundefad). De staar alle og venter med

stor agtpaagivenhed, men kun den, hvis navn bliver nsevnet gaar til fadet,

hvor den efter at have labbet et par gange for at fole varmegraden, saetter

snuden tilbunds for hurtigst muligt at sikre sig sopperne; saaledes faar de

efter tur deres part. De er strengt opdraget til at rette sig efter denne

regel, uden hvilken et frygteligt slagsmaal vilde opstaa. Denne blodvaelling

er hundenes saedvanlige og meste fode. Man giver aldrig hundene af den

finere mad, som bröd, maelk, kod og lignende; dog har jeg hott om en

hund, der havde saa lidt appetit, at ejeren, som satte stor pris paa sin

dygtige kammerat, ofte gav den af sin »kaffemaelk», naar de var ude paa

renvogtning for dog at skaffe den lidt kraftig naering. — Det haender, at

renvogteren giver hunden kaffe, naar der höides rast efter en större an-

strengelse; hunden viser tydelige tegn paa at vaere stimuleret efter nydelsen.

Naar hundene er hjenime i koten uden arbejde fodres de engang om
dagen, og en hund, der kommer hjem fra renvogtning, faar altid et kraftigt

maaltid; staar der ikke faerdig hundemad, som kun behöver at värmes —
man giver aldrig hundene köld mad — bliver der stråks sorget for den saa-
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velsom for renvogteren. En del af laphundene er ligesom andre arktiske

hunde yndere af menneskeekskrementer; men dette betragtes dog ikke som

en dyd hos hunden. — I lemaen-aar fanger og aeder mange af hundene mus

og lemaener i stor maengde, dog er det ikke alle hundene, som aeder fångsten.

— Er de i vildmarken med renvogteren og kan komnie över vildt som

härer og ryper, hsender det nok, at de skaffer sig en Iskkerbidsken ; men

de gaar aldrig alene fra koten og jager paa egen haand, i saa fald kunde

renvogteren jo ogsaa risikere at vaere uden hund, naar han skulde ud. —
'") Dette myggetelt — se billede sd. 64, 66, 69 sys af almindeligt twist-

laerred. Laengden foroven er ca. i'/3 meter og noget lignende er höjden — ster-

relsen varierer en del — i bagge ender er indsat kiler, som giver myggeteltet

saa stor vidde nedefter, at to mennesker kan rummes derinde liggende ud-

strakt. Langs den överste rand gaar et — ofte smukt vaevet — baand af

broget uldgam, som ved enderne forlaenges til opbindingsbaand med kva-

ster; nede midt paa sideme findes flettede uldgarnsnore fastgjort ligeledes til

at binde med. Naar raggas anbringes inde i koten opbindes de to överste

ender, saa randen er strammet mellem to passende kotesta^nger; snorene

nede midt paa den side, som vender ind mod kotevKggen bindes ind paa

den af kotestaengerne, som passer i afstand, hvorved det lille telt höides saa

meget udspilet, at man ikke har det hsengende ned över sig. Vil man have

cndnu bedre pläds derinde, spiler man ogsaa den anden side ud ved at

stikke en passende kaep ned i jorden gennem gulvrisene og binde ogsaa den

udvendige sides snöre fast til denne kaep. Teltet bindes ikke hojere op,

end at man kan stoppe hele dets underste rand ind under sovesagerne, saa

ingen myg kan slippe ind.

Renvogterne tager ofte denne raggas med sig ud om sommeren, saa de

kan vaere fri for myg under sovnen i de faa nattetimer. De vogtcr gserne

to og to sammen og deler natteleje. — Myggeteltet har de med i ryg-

saekken ; og naar det skal bindes op, sker det paa den maade, at hver

saetter sin stav i jorden med passende afstand, og mellem dem opbindes

teltcts överste ender, sidcrnc udspiles med kajppene og baandcne som oven-

for besk revet.

") Lapperne bruger ikke stromper (i de sydligc I-ajimarker begynder de

dog at komme starkt i brug sammen med de svenske klxder); men de har

ho i skoene (se sd. 38, 39). Da skohoet ofte torres og fornycs er fodderne ret

rene og friske. — 1 aeldre tid var det almindeligt om sommeren, naar det

var varmt, at erstatte skohoet med bark — ja det bruges af en og anden

endnu — det var mest vidjebark, den samme som Lapperne bruger til

garvning, den skrabcdcs fint og anvendtes eliers som höet, «den lugter godt

og er sund for baade fodderne og skoene». I de sydlige Lapmarker brugtes

foruden vidjebarkcn ogsaa at Ixgge vidjeblade i skoene eller encbicrlov,

hviikct sidstc man dog forindcn brugcn gjorde blodt ved at holdc det lidt
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över ilden. — Lapperne anser det at holde fodderne värme for en af de

vigtigste hygiejniske forholdsregler. Fodvask er heller ikke ukendt blandt dem:

«naar man vasker fodder kommer der fremmede, » siger man spogende.

'") Stallo er en i Lappernes forestillinger ofte forekommende mythisk figur;

han fremtraeder i almindelighed som en menneskesedende kaempe, der dog

ELVEBAAD

paa grund af sin enfoldighed ofte narres. Meningen her er vel, at han lof-

ter én i baeltet for at prove om man er fed nok.

'^) Prof. K.. B. Wiklund oplyser, at i de sydlige Lapmarker «är det ett

dåligt tecken, om de göra så — det betyder, att någon i kåtan skall dö.»

**) Ved sida förstaas en samling lapkoter med deres hjordar, kan ogsaa

vasre en enkelt kota med tilhorende hjord. Sida betyder altsaa det samme

som det mindre heldige norsk-svenske ord lapby, renby og lignende. —



174

^') En del Lapper^ som nu ikke mere nialker renen rationelt, anskaffer sig

eller lejer af nybyggerne geder i den tid, de opholder sig paa soramerbo-

pladsen. Det hasnder ogsaa, at en og anden af de mere velhavende lejer en

ko af de fastboende. I folge prof. K. B. Wiklund er dette en meget gamir.el

skik, som ogsaa omtales fra det i8de aarhundrede i disse egne.

*^) Disse fos- eller elvebaade er ca. 9 meter länge og ca. 1,25 meter

brede; er baaden tom, ligger baadkanten 20 cm. över vandfladen; men den

kan have et stsnkbord af omkring samme höjde. Hver baad har to par-

aarer, hvoraf det ene sidder långt fremme og det andet par långt agter. Den

styres med en kortskaftet, bred og langbladet aare, som höides agter. Roerne

sidder ikke paa nogen toft, men direkte i bunden af baaden. — Denne

baadform bruges af Finner og Lapper överalt deroppe i soer og elve; dens

elasticitet gor den séerlig skikket ved passage af elve og fosser.

") Om renmärken.

l-appens enda utväg at visa sin eganderätt till sina renar är att förse

dem med ett märke, hvilket säkert skiljer dem ifrån alla andra renar.

Hvarje enskild lapp brukar således sitt särskilda märke, och ofta är detta

grundadt pä hans familjs eller slägts af ålder begagnade karakteristiska

grundmärke, i hvilket små men tydliga tillägg anbringas för slägtens olika

medlemmar.

Under sommaren och hösten förses de i maj födda kalfvarnc med märke.

Detta inskäres i renens öron med knif och dervid bortskäres vanligen ett

litet stycke ur en viss del af örat, hvarigenom bildas skåror eller märken af

olika utseende, af lapparne kallade «ord».

Renens märkning försiggår dock icke alldeles pä fria fältet under hjor-

dens betande der; så tam är icke vajan (renkon), att hon tillåter, att hennes

kalf fasttages der, utan vajorna med sina kalfvar indrifvas vanligen i dertill

afsedda hägnader, der kalfvarna infångas med lappens lasso eller kasttöm,

kullkastas och äsättas med några snabba grepp sina märken. Renarna för-

hålla sig derunder ingalunda stilla och låta fromt kalfvarna framplockas för

märkningen, nej, hela massan, ofta flera hundra djur, ilar inhägnaden oaflåt-

ligt rundt i liflig karusell och det gäller för lappen att vara synnerligen »till-

dragande» för att åtkomma det djur, han åsyftar. Kn obcskriHigt litTull talla.

Stundom får man dock se, att lappen lyckats hopsamla hela sin hjord eller

la|)i)l)yns alla renar, ofta ett par tusental, i någon trång fjälldal, instängd

af raviner och branta fjUll, der han med hundarncs och väktares tillhjelp

håller hjorden instängd för några timtuar. Under denna tid lörssiggår då

kalfvarnas märkning o. a. bestyr med renhjorden såsom mjölkning, kastrc-

ring ni. m. utan hinder, ty renarna hålla sig då slill;i, en <lil doi k siiiiuligi

pä vakt efter någon ulsigt att undkomma.
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Vid märkets Isättande eller inskärning iakttar lappen noga, att hvarje

«ord» anbringas i rätt öra och på rätt ställe. Detta i lappens eget intresse

och hans skyldighet, ty märket är för honom fastställdt och inregistreradt vid

den domstol, under hvilken han hör. Enligt gällande lag om renmärken är

lappen skyldig att använda endast detta för honom godkända märke, och

han skall dermed ha försett alla sina årskalfvar innan den 15 oktober.

Lappen eger en underbar förmåga att minnas utseendet af alla de till flere

hundratal uppgående märken, som förekomma inom hans hemsocken och

äfven delvis inom grannsocknarna, och icke blott detta, han kan på fältet

och ofta pä flere meters afständ igenkänna renens märke.

Se här några prof pä de tusentals renmärken, som förekomma i Lapp-

land. —

No I är Pejokslägtens (i Gellivare) grundmärke, nedärfdt genom tiderna, och de öfriga n'

äro sönernas med sina afvikande tecken. Då familjefadern dör, öfvertar den yngste son,

som ej fått särskildt märke^ faderns grundmärke, hvilket således oförändradt kvarlefver.

J. HuLTIN.

Renmärkeselementen i Jukkasjärvi och Koutokaeino.

Namnet pä ett renmärke i sin helhet är i Jukkasjärvi pälje-märka =
«örmärke>i. Varje särskilt element i märket kallas i Jukkasjärvi saf/ie =1 -ord»

eller nioute-sadje = «järn-ställe , d. v. s. «det märke, som järnet, kniven,

lämnat efter sig».
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[Nedenstaaende er de i Jukkasjärvi og Koutokaeino forekommende ren-

maerknings-elementer, med vedfojede lappiske Betegnelser.]

J. nappa j /7\ J. lektje 3 f I I \ J- jottjak
I ,—, J- nappa , /A J. lektje 3 rjj\

I
K. rasta / I K. luddestak / I

A J-
pel

/ i
" "'

pekke

J. ältas / "1 ^- '''"^ 6 /"\J- ^arkaltak

K. sarges

/
I
K. skivdnje / | K. gieska / 1 K. guover

'" /\ K. niavkke '" /\k. caekes-bitta " /A

fl n n
7 och 8 kunna även sättas på örats sida och sluta nedom spetsen.

'i 2, 5, 6, 7, 8 och 9 äro vanliga överallt i lappmarkerna och torde

kunna anses som de egentliga grundelementen. Även andra element före-

komma här och där, särskilt ett häl (12), som dock är opraktiskt, enär det

lätt rivas upp, och därför mest begagnas av bönder; de känna det väl dess-

utom från sina farmärken.

Elementen sammansättas pä alla möjliga sätt,

varvid även i och 2 kunna förenas (A), på sina

ställen t. o. m. 7 och 2 (B) och 10 och 2 (C). fT\A /V

C

fh^C

Det är dock fördelaktigt att ha märket så enkelt

och föga utkrusat som möjligt.

Av de ovan anförda orden betyda 3 den på detta sätt tillskurna

bak- eller häldelen på sulan, 4 ovanläder på bandsko, 5 bit,

9 klöv.

Märkena klippas i näver eller pai)pcr, varvid de båda öronen i dessa

nordliga trakter förenas på följande sätt:

a betecknar framåt. Märket

vikes efter den streckade linicn.

Få detta sätt ser man genast, vilket

öra är vänster och höger och var

framsidan är.

Då någon k<)|)cr en Icvanile ren av någon annan utan alt tillhandla sig

rättigheten att begagna märket, sätter han till ett »avbräck», som det sägcs

på svenska, till det gamla märket, Jukk, arohtn, (förändring)'. Detta tav-
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bräck» kan vara vad som hälst, som det bäst passar sig, men torde van-

ligen vara ett n:o 5.

På samma sätt förfar man, dä ärvda renar skola fördelas i flera delar.

Med tanke därpå gör också en fader ofta sina barns märken lika med sitt

eget med ett eller annat avbräck, men ofta kan det också hända, att det av

det ena eller andra skälet ej lärapar sig att förändra hans märke på dylikt

sätt (om det blir likt någon annan persons märke eller om det blir för in-

vecklat eller sådant, att örat lätt rives sönder o. s. v.), och då måste man

sålunda hitta på ett nytt märke. Det är därför snarare regel, att märkena

inom en familj icke äro genetiskt samhörande än att de äro det.

Hårmärken begagnas enligt min erfarenhet endast vid arvskiften o. dyl.,

då det gäller att för tillfället dela en renskock i tvä eller flera delar. De

som skola höra till delen A) fä då t. ex. ett snitt i håret på bogen, B) ett

d:o på låret, C) två snitt o. s. v. Sedan måste örmärkena förändras eller i

nödfall ett bomärke eller initialer el. dyl. skäras i en sticka, som hänges om

renens hals, om man ej vill slakta ned den. K. B. Wiklund.

Haarmrerket indskaeres med kniv i renens haarlag. Det bruges ogsaa

om efteraaret for at betegne de dyr, som er kastreret samme efteraar. Haar-

mserket forsvinder jo med det gamle haarlag og kan derfor, som öven for er

sagt, kun vaere til forelobigt brug.

'*) Visse hunde kan vaere saa glubske under renvogtningen, at de skam-

bider renerne; navnlig kan det gaa ud över yngre dyr; det er dog langtfra

ikke ualmindeligt, at »Idre, stserke rener saetter sig til modvaerge — som i

dette tilfselde — ja, det haender endog, at renen slåar hunden ihjel; det er

navnlig gamle renkoer, som paa den maade ligefrem kan bhve farlige for

hundene.

''•') Moritz Heyne: Fiinf Biicher Deutscher Hausaltertiimer. Leipz. iqoi. II.

S. 152. Wird das Holz mit der Axt gefällt, so scheint es uralte Art, den

Stamm nicht unmittelbar tiber der Erde zu nehmen, sondern ihn mindestens

auf Giirtelhöhe tiber der Wurzel stehen zu lassen, wie das in Bergwäldern

bis in die neue Zeit vielfach geschah und vielleicht noch heute geschieht.

I afsides liggende egne baade i Norge og Sverige hugger bonderne endnu

traeerne i ^baeltehojde».

*") I gammel tid brugte Lapperne ikke saa meget mel som nu; melet var

dyrt, og endnu bruges adjektivet laibbai, bredrig, i betydningen «velhavende».

^') Den skik hos Lapperne, at manden sonderdeler kodet til gryden og

efter kogningen uddeler det til husstanden, stämmer fra den hedenske tid,

da kvinderne paa grund af deres « urenhed» ikke maatte rare maden. Nu

overholdes denne skik dog långt fra strengt, og dens oprindelse er vel glemt

af Lapperne selv.

^^) 1 de nordlige Lapmarker bestaar Lappernes klaeder hovedsagelig af
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skind baade vinter og sommer. Om vinteren bruges de mere ny, svaere pelse

og om sommeren de slidte, naesten haarlose pelse. Ue fineste pelse faar man

af 3—4 maaneders kalveskind, grovere renvogter-pelse af lidt Eeldre kalve

eller af voksne unge reners skind, naar man ikke har raad at slagte kalve;

men disse pelse er stive og tunge og haarer meget. En velhavende Lap har

flere pelse, en ny og en fin, en mere dagligdags og en eller flere tyndslidte;

hans hustru har lige saa mange. De ikke velhavende og bornene maa nejes

med en mindre fin og dagligpelsen. Naar en hel familje samt tjeneste-

folkene skal höides i klasderne, forstaar man, at husmoderen har et stort

arbejde der; desuden er renskind ikke staerkt -— pälsen maa ofte fornys og

lappes — men det er bladt og varmt.

En lidt gammeldags Lap er om vinteren kliedt i skind fra inderst til yderst:

en inderpels af faareskind eller renkalveskind med haarene indad, en yder-

pels med haarene udad, skindbuxer, laadne skindsko, laadne skindhandsker

og en bred skindkant om huen. Gammeldags Lapper gaar ikke med skjorte.

— Mands- og kvindepelse sys ens ; men kvindernes er laengere, da de ikke

traskkes saa höjt op om livet över baeltet (det rum, som derved fremkommer

under pelsen, bruger maendene til at opbevare forskellige smaasager som

pibe, tobak, smaapakker m. ni.). Til en pels medgaar 5, 6, 7 kalveskind,

eftersom skindene er til og eftersom den skal vaere, tarvelig, snever — eller

vid og elegant. Pelsen forsynes med en — ofte meget höj — krave, hos nogle

saa hoj, at den naesten gaar helt op om hovedet; paa kraven sys en bort

af rodt og gult klaede, og den kantas med hvidt skind; paa samme maade

forsynes cermet med en lidt bredere bort af klaede, kantet med hvidt skind om

haandleddet. (1 de sydligere Lapmarker kantes pelsen forneden med en smal

bort af hunde-, gede- eller faareskind.) Brystaabningen fra halsen og nedefter

er saa lille som muligt, for ikke at slippe for megen kulde ind. Pelsen lukkes

i halsen med en haegte — for i tiden af solv — eller sammenbindes med

flcttede uldgarnssnore. Inderpelsen er syet som yderpelsen, kun er den istedet

for klc-edesborter om haandleddet forsynet med et stykke, helst hvidt, bugskind;

ligeledes er kraven kantet og föret med dette skind, som er glat og tyndt i

haarlaget og af lys farve. Bern indtil 3—4 aar bruger pelse af spaedkalve-

skind, syet som de voksnes; naar de bliver större, lige op til 12— 13 åars

alder, sys deres pelse af renens bugskind (hvilket altid skajres af skindene

til voksnes pelse). Har man ikke bugskind nok indsiuttcs et kalveskind

for eller bag, som overgangsled til vokscn pels.

I.apperne bruger ogsaa vadmels- eller fine klsedeskofter prydede med det

kcistbare gulc og rodc kla;de; i hovedsagen er snittet som i |)elsen, men kvin-

dernes koftcr er uden krave, og denne er hos mrendene kim 4 tni. hoj, men

meget broderct med klx-dc og silke. Kofternc er overvejende blåa af farve,

enkelte gråa. De bruges kun om sommeren. liaade kvindcr og miend kan

dog ogsaa tage kofte paa om vinteren, naar de vil viere sxrlig finc til en
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kirkeferd eller byrejse; dette er dog vist navnlig, naar vedkommendes stads-

pels ikke er helt prsesentabel Itengere, og hjemme i sidaen gaar ingen

Lap med vadmelskofte om vinteren. Om sommeren er dagligdragten i koten

saa godt som altid den gamle haarlese pels; den er overordentlig praktisk

og bekvem paa grund af sin lethed, cg dog beskytter den baade mod

regn og blsest og kan taale al slags behandling. Om sondagen pynter man

sig i koften med rent halsterkljede og for kvindernes vedkommende ogsaa

ren hue og rent forklaede.

Inde paa brystet har Lapperne, baade msend, kvinder og bom, bryst-

dugen, der har form som en almindelig herrekrave og knappes om halsen

ligesom denne. Brystdiigen sys af bomiildsflonel el. lign. bomuldsstof i livlige

farver og föres om vinteren med uldenl toj. Föret og ydertojet sys ikke

sammen paa den ene side med undtagelse af en haandsbredde forneden,

derved dannes en lomme, hvori Lapperne opbevarer spejldaasen (en lille

messingsnusdaase med spejl i det ene rum og tsendstikker i det andet —
Lapperne snuser ikke), pengepungen, skeen og lignende smaasager.

Denne brystdug beskytter mod direkte kulde fra pelsens og koftens bryst-

aabning. Om halsen har baade kvinder og maend et eller to torklaeder, det

yderste er meget stort, blodt og aabent i vaevningen, stortaernet med over-

vejende rodt. Kvinderne samler det yderste torktede om skuldrene og i

halsen, hvor det faestes med en slags solvbrosche eller en alm. sikkerhedsnaal

(knappenaale bruger Lapperne ikke, de er for dem upraktiske og »farlige»);

enderne trsekkes ned under brystaabningens solvknap, og den dobbelt tre-

kantede spids naar helt ned til bieltet bag paa. Disse store, rode bomulds-

torklaeder bruges kun af Lapperne; de vaeves af de finske bönder deroppe.

Jukkasjärvi-Lappernes mandshue er af klaede skaaret ud i mange kiler, — fra

5 til 7-9 — som sammensys med rodt og gult klasde i sommene, alle spidserne

lober op i toppen, hvor de samles med en stor rod uldgarnskvast; föran sys en

kobt blanklaedersskserm til huen; gammeldags Lapper bruger ikke skserm. Om
vinteren forsynes huen ofte med en ca. 4 tm. hoj kant, syet af renkalves pande-

hud, som er skaaret ud i firkanter, hvor skindet er smukkest — haarhvirvlen. —
Kvindehuen i Jukkasjärvi er af blaat klasde og gaar vifteformet op fra hovedet,

udstoppet med en lille halvmaaneformet pude; borten forneden er prydet med

et paasyet baand •— for i tiden af silke — og om viften foroven er to gange

viklet et fint vaevet rodt baand. Karesuando-kvindehuen, som bruges af de til

Jukkasjärvi nordfra nedflyttede, er rund og aldeles taetsluttende om hovedet,

forsynet med oreklapper. PuUen er af rodt eller blaat klaede og randen prydet

med paasyede baand i livlige farver (ogsaa denne hue var for i tiden broderet

med silkebaand), i kanten rundt om ansigtet en lille hvid blonde. Naar det

om vinteren er meget koldt og kvinderne skal fserdes ude som paa flytning el.

lignende, har de en overtraäkshue; til den glatte Karesuando-hue bruges blöt

en större hue af samme snit, som tages udenpaa, dajkkeiide pandan og en del
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af kinderna og med saa länge oreklapper, at de bindes eller haegtes under

hagen. Jukkasjärvi-overtraskshuen er njesten af samme form, men der er

skaaret et rundt hul i den foroven, hvorigennem viften stikker op. Bernenes

huer er taetsluttende, syet af tre stykker, se anm. 41, og bindes under hagen;

drengene har en rod kvast oveni; de faar dog ofte voksne huer ved 10 åars

alderen. Barnehuen S)'es af et bomuldsstof eller tyndt uldent toj og föres

;

drengenes forsynes ofte om vinteren med en skindkant.

Til kvindernes dragt horer altid et forklsede, det sys af bomuldsflonel,

bolster eller andet stof med klare farver, helst rodt. (Rodt er Lappernes ynd-

lingsfarve; en aeldre fattig pige sagde til en ung pige, som var pyntet: «Rod

hue, rodt torklaede, rodt baelte, rodt forklaede! nu har du en forside som

blod»). Forklaedet er temmelig kort, men meget bredt saa det er folderigt;

det syes med lobegang foroven, hvorigennem traskkes et uldent vaevet baand

i smukke farver; det ender i fyldige kvaster og bindes bagpaa.

Baade msend, kvinder og bom bserer bselte. Masndenes sorte lasderbaslte

er ca. 15 cm. bredt prydet bagi med én eller flere solvknapper; kvindebslterne

er af klaede, rodt, gult og blaat eller rodt og blaat alene, det gule klsede

er oftest paalagt i tunger; baltet kantes med tyndt L-eder og prydes med

solvknapper. De egentlige »solvbaelter» og «solvkraver», helt rundt besat med

solvplader eller solvknapper, som for ejedes af enhver nogenlunde formuende

Lap, bruges nu kun meget sjselden. Alt hvad der hedder solvsmykker, silke,

gult klaede og elegant udstyrelse af dragten forbydes og bekaempes staerkt af

de laestadianske praedikanter som vserende »syndigt og forfKngeligt*
;

ja endog

properhed i paaklsdning ses der skaevt til; den naturlige farvesans og skon-

hedsglaede gaar derfor staerkt tilbage samtidig med at bigolteriet tager til hos

Jukkasjärvi-Lapperne.

Benklaederne er meget korte foroven, de naar kun godt op över trochanter

og folgende benene meget stramt nedefter ender de nedenfor ankelen med

en lille opslidsning i sömmen paa den udvendige side for at give pläds til

at stikke foden igennem. Benklaederne er i snittet ens for ma;nd og kvinder,

og de er enten af vadmcl eller Isedcr. Om vinteren beskyttes benene yderligere

med länge gamascher syet af renbaellinger (renens benskind), som naar fra

ankelen og höjt op paa laaret; majndenes er ofte syet til en överdel af

Ixder, medens kvindernes tagcs över vadmelsbukserne og bindes op i et

baand om livet. Foraar og efteraar kan baade m.-end og kvinder have ga-

mascher af laidcr över vadmelsbukserne; de er vandt;ette og derfor meget

praktiske paa de aarstidcr, hvor inan ikke k.nn unilgaa at vade ovcr elve og

b.-ekke.

Om vinteren brugcr 1-appcrne sko syet af rcnbellinger og, naar det er

meget koldt, af renens hovedhud, paa dissc er dog scive överdelen og skaftet

af l)ellingcr. Paa bellingskocne har saalen en Iviersnm midtjiaa, haarene paa

den bageste del vcnder fremcftor og paa den forreste del vcnder de bagud,
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for ikke saa let at glide paa den glatta sko. Om sommeren er skoene af l:eder.

— Stromper bruges ikke, kun skoho, og det tegges meget omhyggeligt i : man

plukker höet fint fra hinanden, saa det ligger i en let bunke föran en, skoens

skaft viges ned, og man tager skoen med venstre haand, medens man med

hojre griber i hobunken; lempeligt forer man et passende kvantum hs ind i

skoen godt op i taaen og ligesom forer den med et jaevnt lag ho överalt,

saa der lige er pläds til foden (den staerkt opadbojede taaspids er udstoppet

med en lille haard kugle af höet for at beholde sin facon), derefter vikler

man de langa ankelbaand op og stopper dem löst ned i skoen i fodens sted,

hvorefter man loftar boet op bagtil og lasgger en passende tot ho under

haelens pläds, derpaa tages baandat op, og foden stikkes i skoen medens

man samtidig traekker skaftet op ; nu ordnes alt dat lose ho om foden över

vristen og nedenom ankelen, det blode tynde skaft foldes sammen om ankalen

og det nederste af buksebenene og omvikles stramt og smukt med det vaevede

ca. tommabrade baand, som ender i en kvast. Er skoene godt barket og

tjaeret udvendig og indvendig, og ar skindbuksarne eller gamascharne val

smurte og ankelbaandene omhyggeligt og stramt omvundet (paa hojra fod

vikler man baandet til hojre og paa venstre fod til venstre, ellars losner

baandene let under gängen), da kan man vade tor gennem en elv.

^^) De senar af renen som bruges til spinding er bansanerne og de to

länge rygsener. Traad som spindes af rygsenerne kan blive magat fin, man

den flosser let og ar derfor mindre stserk. Af yngre reners bensener faar

man smidig, blank og staerk traad; af seldre reners sener bliver traaden meget

staerk, men haardere og grovere.

I renens bagbensled findes en lille sene, viedna-suodna, der bruges som

amulat, idet dan bindas om at led — oftest haandleddat — for at beskytte

mod forvridning. Maend bruger sanan af hunrener, kvinder brugar sanen af

hanrener.

^*) Yox at vind og regn og rog ikke skal slaa ind i koten gennem raeppen

daekkes denne i vindsiden ved at kaste et stk. gammelt teltdug eller lignenda,

som kun bruges til det samme op över spidsen af kotetraserne. «Bija baerjas»

(saet baerjas op) lyder altid ordren, naar der kommer regn med blaest. I

stille vejr nytter det jo ikke at Ijegge baerjas op, idet regnen falder lige ned

i koten, og man dog ikke kan daekke hele rteppen for rogans skyld.

^^) En raide ar en raekke af rener bundet efter hverandre med pulke eller

byrder.

**) Naar Lapperne drikkar kaffe, kommer de ofte foruden flöde og sukker

et eller andet «sul» i; det almindeligste er at kärve lidt ost i koppen for

kaffen iskaenkas, helst renost, men i mangel heraf gedeost eller myseost,

cokkodak. Meget yndet er ogsaa torret renkod eller fedt i kaffen, navnlig

hvis man ikke har maelk at komme i; man kan ogsaa bruge en klat smör

istadetfor maelk. Lapperne brugar ikke komaelksost, dar bliver «lang» i
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kaffen, hvilket ren- og gedeost aldrig bliver paa grund af sin fednie. Man

vaenner sig hurtigt til at finde behag i »kaffesul», saa man foler skuftelse ved

intet at finde paa bunden af koppen.

-') Far i tiden da Lapperne malkede reneme rationell og lavede de mange

öste, brugtes de ikke alene til »kaffesuU-, men der tilberedtes forskellige

retter af ost, dog var variationerne hverken mange eller store. Man lavede

ostevsUing ved at kärve osten i kogende vand og jaevne med lidt mel; man

kunde ogsaa kärve ost i kodsuppe eller brune den lidt paa stegepanden.

Disse retter smager fortraefteligt, da renosten er saa fed, at den kan »brående

som et lys».

**) I enhver lapkote har man altid en eller to asialak, en afbarket ksep

af ca. 1 meters laengde, hvormed man ordner ilden; med den skraber

man f. eks. glöder hen under kaffekedlen for at faa den paa kog hurtigere,

med den kan man holde den brasndende ende af vedstykket, medens man

med haanden lofter den anden. Samme astatak bruges ogsaa meget til

tidsfördriv; under samtalen sidder man gasrne og pirrer med den i asken

og gloderne; men om den kommer i brand maa man ikke svinge med den

og danne lysende ringe og figurer i luften, «saa faar man blinde renen».

-") Liikutuksia er et finsk ord og betyder bevasgelser; saaledes kaldes

den ekstatiske tilstand som laestadianerne hensfettes i ved deres bonnemoder.

Lajstadianere hilser hinanden indbyrdes med en halv oniarmelse, det er derfor

den almindelige maade at hilse paa i de nordlige Lapmarker.

'") Lapperne kastrerer renerne ved bidning, se Johan Turi, Muittalus

Samid birra sd. 130.

^') En kredsformet indhegning af birkestammer og grene, hvori Lapperne

har hjorden, naar de enten skal malke eller holde ren-skilning, ra/kem.

Til det sidste brug er lavet mindre indhegninger indenfor det store gserde,

hvorhen de fraskilte rener jages for at de kan höides adskilte til hele skil-

ningen er förbi, og hver ejer kan dragé bort med sin flok. Et saadant ren-

gaerde er 75— icxj meter i diameter og ligger gaerne centralt for flere sidaer.

Det er navnlig om hösten til henimod jul, at de store skilninger foretages;

hjordene blandes nemlig let, naar de om efteraaret kommer tilbage över

graensen, da mange sidaer har samme flytvej.

") Det kod, som fäas om efteraaret inden den egentlige vinterfrost kom-

mer, bliver efter slagtningcn og partcringcn hxngt op inde i koten til rog-

ning og torring; hervcd bliver det istand til at holde sig friskt til frosten

kommer, hvilkcn saa konservcrer det til foraaret og furst paa sommcren, da

det s|)iscs.

Saadan en lapkote om efteraaret, naar den haenger fuld af kod er et

aevcntyrligt syn. Det blodige kod som ilryppcr og hajnger saa lavt, at

man maa bojc sig for at konime under det, den ulmendc ild paa jorden

og omkring den de pelsklaedte fremmedartede menncskcr med långt uredt
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haar, brune ansigter og knive i bseltet, talende et uforstaaeligt, saert lydende

sprog; hvis en fremmed uformodet kom derind, vilde han tro, det var et

vildt roverfolk, som rnindst aad mennesker.

Renen er fedest om efteraaret og först paa vinteren; ])aa den tid slagtes

derfor de rener, som Lapperne vil have for eget behov. Det kod, som skal

soltorres af disse, siderne, brystet, laarene, m. m. eftersom husstanden er stor

til og eftersom man i ojeblikket har brug for fersk kod, gemmes i frosset

tilstand i laagpulkene og fragtes med under flytningerne eller hvis der er

for meget bringes det til staburet. Om foraaret paa hojfjaeldet tages det op

og haenges til torring paa stilladser af birkestammer (se billede sd. 133 og 135).

De ovrige dele af renen som hoved, hals, bove, ben, indvolde m. m. spises

efterhaanden fersk. Blodet af renen samles meget nöje, «den som spilder

blod bliver fattig.» Naar renen er dod samler blodet sig i brysthulen, derfra

0ses det i renens vom, som först er udtaget, vendt og rengjort; naar blodet

er fyldt i, lukkes vommen med en läng polsepind, hvorpaa den haenges op til

frysning. I vinterens lob torres blodet og holder sig aldeles friskt, saa man kan

bruge det til mad hele aaret rundt. I gammel tid, for kaffen blev almindelig,

spiste Lapperne megen blodmad, som blodvaelling, blodgrod, blodpandekager

og blodbrod; hovedbestanddelene i de to förste retter var de samme: suppe,

blod og fedt kogtes sammen og jaevnedes med mel ; af samme bestanddele

laver man ogsaa en slags store boller, som koges og spises med fedt-dyp-

pelse, eller naar de er kolde skaeres i stumper og värmes med fedt i stege-

panden — en ret, som endnu er daglig kost i de sydlige Lapmarker. —
Hos Karesuando- og Jukkasjärvi-Lapperne er malle-coavgje, blodmaven, sunket

ned til naesten udelukkende at vasre hundenes mad (se anmaerkning 9).

Lapperne spiser mest kodet i kogt tilstand, men til et mellemmaaltid kan man

dog riste et stk. kod; det sker paa den maade, at man skaerer det op

til en ret tynd skive ved at flaekke det eller skaere ridser, saa det lettere

gennemristes; derpaa stikker man det paa en togrenet, afbarket pind, og

spiddet saettes i asken med kodet vendt mod ilden; det vendes og flyttes

af og til for at blive jaevnt gennemristet. Paa samme maade rister Lapperne

ogsaa fisk. Fisk og kod, som er saaledes behandlet, smager fortraefifeligt.

^^) Til det samme anvender de ligeledes blomsterstanden af den 2-aarige

plante, botk-oaivve, som de tager, medens blomsten endnu er indhyllet i

svobbladene.

"*) Denne fadno-flojte kendes ogsaa i de sydlige Lapmarker, men an-

vendes vel knap mere. En gammel lapkone i Jämtland, som var barnefodt

i FöUingfjaeldene, fortalte mig, at i hendes ungdom var det skik, at de

unge satte sig ud paa en bakke i nsrheden af koten om aftenen og blaeste

paa fadno-flojten, saa svarede de hinanden.

I Härjedalen og Jämtland har guitarren vundet stort indpas i koterne ; en

harmonika har jeg derimod aldrig set hos Lapperne. —
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'•"') Al flöjten og lignende lyde er en vcderstyggelighed hos Lapperne —
troldmanden flöjter, naar han över sine kunster, Stalloer, trolde og alle slags

spogelser flöjter — men at Sara i detta tilfaelde talte om «hseslige lyde>,

beroede antagelig paa, at fadno-flojtens toner i hoj grad mindede hende om
joigning, og denne er straengt forbudt af de laestadianske prsedikanter, som

noget meget syndigt.

'^ Se side 52, 122 og anmserkning 42.

*') Det er altid kvindernes arbejde at pakke sagerne ind til flytning,

ligeledes at tage koten ned, saaledes at alt er parat, naar maendene kommer

med renerne ; disse maa nemlig ikke vente — men er der maend hjemme,

naar indpakningen staar paa, hjaelper de dog til ved ordningen af byr-

derne m. m.

'*) Man maa ikke brående noget af renen; i de sydlige Lapmarker er

det förbundet med den övertro, at renen vilde skraemmes af den svedne

lugt. Alt haaraffald fra renskind, baade efter garvning og hvad der klippes

af skind under syning af sko, vanter og deslige, samles omhyggeligt i ssekke

og sfelges kilovis til handlende for en god pris (ca. 2 kr. pr. kilo).

'') Se om gserdet, anmaerkn. 31.

*") Klovremedierne til en ren bestaar af to ^isi7'eT, et daskken, dovgos,

og klovtraeerne, spakka, plur. spagak. En gisa er et ca. 15 cm. bredt baand

af birketrK, som bojes sammen til en oval, en slags aeske uden laag og bund;

bund frembringes ved at traekke tvundne birkevidjer eller trasrodder krydsvis

fra side til side og til enderne gennem borede huller i ovalens underkant.

Om de ting, som Isgges i kisa'en trsenger til yderligere beskyttelse pakkes

de ind i birkebark; man kan ogsaa danne bund i kisa'en ved at dsekke

vidjerne med birkebark. Naar kisa'en er fyldt med indhold, snöres den til

med reb, som traekkes gennem lokker af senetraad, der er faestet til kisa'ens

överkant. Paa den ene side af kisa'en er en läng lokke, hvormed tlen

opha^nges paa klovtraeerne. Disse bestaar af to ca. 8 cm. br. buede flade

traebaand af en vis elasticitet; det ene trae har et hul foroven, det andet en

tap, som passer sammen, hvorefter klovtraeernes noget smalle ender stikkcr

frem korsvis foroven; klovtraeernes nederste ender samles under bugen paa

renen, hvor de solidt fastgares med en laederrem, som traedes gennem et

hul, saa man med den kan späende klovtraeerne stramt om renen över daek-

kenct. Dette daekken, gaerne et sammenlagt renskind med haarenc udad,

maa vxre meget tykt og blodt, da renen let faar skavsaar. Til dajkkener

bruges ogsaa sovcskindenc, felden, en tyk skindpels eller lignende. — Om
det or fugtigt vejr, saa renens pels er vaad, naar den skal K-esses til, maa

inan med et af klovtrajerne eller med haanden stryge det mest mulige vand

af inden man l.x-gger da;kkenet paa. — Klovtricerne anbringcs meget långt

frcmnic paa renen, saa hovcdva;gtcn kommer til al hvile ))aa skulderparliet.

Dxkkcn og kl«vtra:cr anbringcs med stor omhu, og naar alt er i orden
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haenges byrderne eller kisaerne op ved deres länge lokker paa klovtraeernes

ender, og den överste lekke slaas et par gange om tappen, saa byrderne

ikke kan hoppe af ved en staerk bevsegelse af renen. For at förhindra

kisa'erne eller byrderne i at glide hverken frem eller tilbage gaar en laadden

skindrem fra kisa til kisa bag om renen og en lignende föran bringen. 1 stedet

for kisaer eller naar man ikke har nok af disse, kan man ogsaa pakke tingene

sammen i lige tunge bylter, som omhyggeligt sammensnores med reb og med en

läng reblokke til ophsngning. Teltstasnger, skier og lignende, som maa slaebe

efter renen traekkes paa en rem gennem borede huller i genstanden og fast-

gores i to bundter, et paa hver side af renen. I kotetraeerne er hullet boret i

den nederste ende, saa den spidse topende slseber paa jorden, de fire baeljek

og caggek derimod slasber med rodenden. Den ren, som baerer kotestellet,

baerer ogsaa teltdugen og alt som horer til koten, den er altid den sidste i sin

raide og meget tam. — Vuggen med spaedbarnet hasnges paa renen paa samme

maade som en almindelig byrde eller kisa, og moderen ammer barnet under

flytning uden at tage det op, hun böjer sig blöt henover vuggen, som den

haenger paa renen. »Barne-renen», den som baerer bornene er altid en af

de allertammeste og bruges kun til det samme brug. — Er barnet for stort

til at ligge i vugge og for lille til selv at ride paa renen, bliver det anbragt

i en kisa, varmt og omhyggeligt indpakket og fastsnoret med reb. De bom,

som er for store til at sidde i en kisa. og for smaa til at gaa hele vejen,

maa ride. Renen er forsynet med daekken og klovtraser som eliers, og bar-

net sidder paa daekkenet holdende sig fast med haenderne ved klovtraeernes

ender, disse ride-klovtraser er ligesom de andre, kun er enderne ca. lo cm
länge, saa barnet let kan fatte om dem.

Kvinderne leder altid de raider, hvor bornene befinder sig; er der ingen

smaa bom leder husmoderen gaerne «kote-raiden». — Der er ingen saerlig

regel angaaende raidens raekkefolge under flytningen, om der skulde vaere

nogen, da overholdes den i hvert fald ikke strengt; snart er den ene föran,

snart den anden, hvilket let sker derved, at én maa standse for at ordne

noget og de andre fortsaetter, til en af dem maa standse, og andre kommer

föran.

*') Den kunstige Formning af Spaedbarnets Hoved har ikke for vseret kendt

eller omtalt i Litteraturen om Lapperne. Grunden til, at den saa tenge har

undgaaet lagttageres Opmaerksomhed, maa soges deri, at der her ikke er

Tale om nogen Misdannelse, men kun om en Forstaerkning af den Lapperne

medfodte Brachycephali. Hovedformningen ovedes mest paa de Barn, der

viste Tendens til Langskallethed, hvilket förekommer Lapperne overmaade stygt.

Skönt denne Kunst nu i den seneste Tid er helt eller naesten gaaet af

Brug, tor det dog anses for sikkert, at den for en Menneskealder siden har

floreret i alle de svenske Lapmarker.
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Den förste Lap, som omtalte Skikken for Emilie Demant, var Johan Turi,

der herom har nedskrevet folgende: Sami mielas l;e capat dat ko Ise jorpas

oaivi, ja si kaet dakiadit de si dekcot coahkai mana oaivi dale ko lae njiiorat

ja dahket sin koanstaidaesit catnet linin coahkai ja dekcot jorbataki dåsa ko

stirdot davdit manas, ja de kal bisana mana oaivi jorpadahki. Dat kal lae

imas kulat ko las aeli mana oaivi dekcoiiivo deko daiki; muhdo i dat dahka

ieca ko dien raanain main darbasiivo aeike diedeke ko jur soames sapmi

deit koansdait.

Oversat: Lapperne synes det er smukt at have et rundt Hovede; og de,

som kan [forstaar det], de trykker Barnets Hovede samman, medens det er

spsdt — og gor deres Kunster: de binder det sammen med et Torkljede

og former det rundt, indtil Barnets Knogler stivner, og saa vedbliver Barnets

Hovede at vaere rundt. Det er jo maerkeligt at hore, at et levende Barns

Hovede formes som Dejg [Lapperne former Dejgen til Kugler af en Knyt-

haands Storrelse, naar de bager, se Side i8], men det ger man kun med

de Born, som behöver det, ej heller er det mere end en og anden Lap,

som ved [forstaar] de Kunster.

Turi tilfojede: «Kanhaende de gor det endnu, de som forstaar sig paa

den Kunst; og det er almindeligt, at man endnu siger om en, som har et

långt Hovede: han har ikke faaet sit Hovede rettet, formet, da han var

spaed.

»

I Vesterbotten (Björkvatnet, Tärna) udtalte en gammel Lapkvinde, at naar

man fandt Barnets Hovede for langagtigt, trykkede man det forsigtigt med

Haenderne og formede det, mens det var blodt, hver Gäng man badede

Barnet; man kunde ogsaa svobe Hovedet med et Torklsde, og man gav

det en snaever, tsetsluttende Huc (Drenge af blaat Klasde, Piger af rodt

Kläde).

Ogsaa yngre Kvinder i Vesterbotten kendte Skikken eller havde hört om den.

1 Haerjedalen og Jjemtland har Formning af Hovedet vreret almindelig an-

vendt, i enkelte Tilfaelde helt til Nutiden; og her har den ikke alene vasret

udovet paa Born med langagtige Hoveder.

En midaldrende Kvinde i Idre Lapby (nedflyttet fra Föllingfjeldene) crklre-

rede, at hun havde formet alle sine seks Borns Hoveder, og beskrev Krem-

gangsmaaden saalcdes: Man begynder stråks at forme Barnets Hovede med

Haenderne ved den förste Badning, og det svobes med et Halstorklajde, taet

og fa.st; siden genlages 0])erationen ved hver af de dagligc Baflninger.

Moderen plcjer at gore det selv; i Begyndclsen maa hun dog lade en anden

Kvinde gore det. Men det er ikke alle, der forstaar Kunstcn. Man fort-

saetter saalcdes i noglc Uger med at svobe Barnets Hovede, dercfter sasttcr

man en ganskc snavcr og taetsluttende Huc paa. lOjjam lintiht , at svobe

Hovedet, kaldtc hun denne Hoved-Kornining.

En gammel Lap i Haerjedalen benyttede et andet Verbum for dettc:



i«7

f. Månan ojjam dokkat^^ at forme et Barns Hovede. Ved dokkat taenkes der

paa Formningen og Trykningen med Hrenderne, dels forfra og bagfra, dels

fra Siderne. Man begyndte dermed allerede ved den furste Badning, og

efter Manipulationen bandt man et Halstorklade fast om Hovedet. Efter c.

2 Uger fik Barnet en snajver Hue paa.

En gammel Lapkvinde i Hasrjedalen udtalte sig misbilligende om Form-

ningen med H»nderne. Navnlig fandt him det forkasteligt, naar Behandlingen

blev udfort forkert, hvilket efter hendes Mening ikke sjaeldent fandt Sted.

Der er mange, sagde hun, som har formet paa deres Boms Hoveder, og

disse er blevet store og stygge endda. I den förste Uge skal man ved den

daglige Badning af Barnet stryge Hovedet fast med Haanden bagfra fremad

över Issen; stryger man i den modsatte Retning, da opnaar man bare at

gore Hovedet langagtigt og stygt. Derimod havde hun mere Tro til Nytten

af den snsevre Barnehue.

Formningen med Haenderne og Svobningen af Hovedet med Terklaedet

synes nu at vgere dels glemt og dels opgivet som skadelig eller altfor gammel-

dags (en Mand i Idre Lapby anmodede Kvinderne om ikke at svobe hans

nyfodte Datters Hovede altfor haardt; «i gammel Tid — sagde han — plejede

man at binde Barnets Hovede saa haardt sammen, at man klemte Forstanden

ud»). Derimod er den snasvre Barnehue endnu de fleste Steder i Brug, og

aeldre Lapper tilljegger den stor Betydning for Hovedets Udvikling; navnlig

mener de, at den hindrer Hovedet i at vokse «for stort».

Den lappiske Barnehue er af et meget simpelt Snit, som genfindes flere

Steder i og udenfor det arktiske Omraade. Den er syet sammen af tre

Stykker, et i Midten og et paa hver Side, og omkring Ansigtet kantet med

en smal Bort; den slutter tat til Hovedet, bindes under Hagen og läder

kun selve Ansigtet frit. (Se barnehuen i sin typiske form paa billedet sd. 136).

I Haerjedalen fik det spaede Lapbarn, naar det var et Par Uger gammelt,

sin förste Hue, af Skind, hvilket er det mest gammeldags, eller af Vadmel.

Kolle tjuhpe, den glatte Hue, kaldes den i Modsaetning til Tophuen. Beljc ijuhpe

kaldes den ogsaa i Jsemtland, fordi den daskker 0rene, eller skorre tjuhpe,

fordi den efter gammel Skik skulde vaere af skorre, haarlost garvet Renskind.

Taetsluttende maatte den vasre, og dersom den stråks, naar den var syet,

viste sig lidt for stor, lagde man et Torklasde indeni den, saa den kom til

at sidde stramt paa Hovedet. Drengene bar denne Hue, til de var et Par

Aar, Pigerne indtil 10— 11 Åars Ålder.

Denne stramtsluttende Hue sad uafbrudt, Nat og Dag, paa Barnets Hoved,

og det synes rimeligt, at den virkelig kunde have nogen Betydning for Ho-

vedets Form. I hvert Fald er Lapperne selv af den Anskuelse. En gammel

Lapkvinde i Otfjjeldet, Jsemtland, erklaerede, da vi roste hendes smukke runde

Hovedform, at den skyldtes Brugen af uhtse skorre tjuhpe, den lille Skindhue,
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som man for i Tiden havde til smaa Born; den sluttede stramt, og derved

blev Hovedet sraukt rundt og Fontanellerne (sutte) lukkede sig bedra.

Der gor sig altsaa to Motiver gaeldende hos l.apperne ved Sammentryk-

ningen af Barnets Hovede: et asstetisk og et hygiejnisk. Det aestetiske Motiv

er ofte fremhaevet, hvor der er Tale om Deformation af Kraniet. Uden Tvivl

er dog det hygiejniske Motiv lige saa virksonit — og maaske det mest op-

rindelige — ved Hovedformningen og Brugen af den snasvre Hue hos Lapperne.

«Et nyfodt Barns Hovede trsnger til at beskyttes», sagde en anden Lap-

kvinde for at forklare Brugen af den snasvre Hue. I Virkeligheden kan jo

Spaedbarnets tyndhaarede Hoved med de aabne Fontaneller, hvori Pulsen ses

banke, nok fremkalde Forestillingen om Nodvendigheden af Beskyttelse. Og
I.appernes ^^ngstelse for, at Barnets Hovede skal vokse sig for stort, hasnger

ikke alene sammen med aestetiske Fordringer, men ogsaa med Frygten for,

at F"ontanellerne ikke skal lukke sig i Tide. Denne Frygt er almindelig ud-

bredt hos Lapperne. Klart er den udtalt i Nenséns Manuskript, S. 288

(Lycksele):

<i Manan-åive-sudde, öppningen ä nyfödde Barns hufwud: NB: när en Qwinna

var hafvande, fick hvarken hon eller mannen skära sönder Creaturs hufwud,

ty då kunde ock barnet fä store hål i hufwudet .... Kasse utje sudde,

te tat mana vargi vaddsa, vall' stuor, te tat i vargi vaddsa.» [Naar Fon-

tanellerne er smaa, da kommer det Barn hurtigt til at gaa, men naar de er

store, da kommer det ikke hurtigt til at gaa].

Maaske har man haft den ret nsrliggende Tanke, at FontancUernes Ved-

varen foraarsagedes af en for staerk Vskst af Hjjernemassen, som man derfor

sogte at modvirke ved at trykke Kraniets Knogler sammen med Hasnderne,

ved fast Ombinding med Torklasdet og ved den stramtsUittende Hue.

— Allerede hart (Legons pratiques sur Tärt des accouchements, Castres

1784) har udtalt, at den hos Almuen i visse Egne af Frnnkrig udbredte

Deformation af Kraniet skyldes Kompression af det spaede Barns Hovede,

som de kloge Koner foretager for at formindske Fontanellerne.

Et andet Motiv — siger Ambialet (La deformation artificielle de la tete

dans la region toulousaine, 1893) — var Frygten for at se Kraniets Knogler

skilies under Hjaernemassens Vaegt. Men det vigtigste Motiv, som de gamle

Kvinder ved Toulouse altid paaberaabte sig, var Beskyttelse imod Kulde —
navnlig mente de, at Kuldcn kunde virke skadeligt gcnncm den forrestc

Fontanel.

Det er sikkcrt ikke alene i Lapland og Frankrig, at Hensynet til F"ontanel-

Icrnc gfir sig gasldende som Motiv til Hovedformning og Hrug af t.-utsluttcnde

Hucr. Rimeligvis ligger ligncndc Forcstillinger til (Irund for en Skik hos

Eskimoerne ved Frobishcr Uay, der onitalcs af C. F. Hall (Life wilh thc

Eskuimaux, London 1865, S. 521): «Straks efter Ftidselcn maa iiarncts Hoved

presscs stasrkt med Hasnderne fra begge Sider, og paa det sammenprcssede
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Hovede anbringes tstsluttende en lille Skindhue, som skal sidde der et Aar.

»

— L. Turner meddeler om Spffidbarne-Dragten hos Naskopie-Indianerne i

(Jngava Distriktet; ;<Huen . . . slutter saa taet, at den ikke fjasrnes, for

Hovedets Vaskst sprasnger det Materiale, hvoraf Hiien er lavet». (Ethnology

of the Ungava District. iith Rep. of the Bureau af Ethn. VVash. 1894).

Det förste Led i Kranie-Deformationen er meget ofte en Sammentrykning

af det nyfodte Barns Hovede ved Hjaelp af Haenderne. Saaledes meddeler

Delisle (L'Anthropologie. 1893. Torne IV. S. 81) om de saakaldte «Flat-head-

indians» i British Columbia: >< Efter at Barnet er fedt, sammenpresses dets

Hovede med Haanden, hyppigt og maadeholdent, i tre eller fire Dage».

Derefter anbringes Barnet i den ejendommelige Maskine, som Catlin har

afbildet.

Formningen med Haenderne kan dog, uden at andre Hjaelpemidler tages i

Brug, give meget synlige Resultater. Jagor har meddelt Eksempler herpaa

fra flere sydindiske Folk. Hos Badaga'erne i Nilgiri-Bjaergene lagde Jagor

Maerke til en lille Dreng med et paafaldende cylindrisk formet Hovede, og

ved at udsporge Kvinderne fik han Rede paa, at de plejede at presse det

nyfodte Barns Hovede mellem Händerna, for at give det en smuk Form.

Manipulationen begynder saedvanlig otte Dage efter Fodselen og gentages

hver Morgen og Aften; Jagor beskriver den saaledes: «Hun varraede sine

Haender ved liden, bestrog dem med Ghi (klaret Smör) og trykkede dem

saa först let mod Brystkassen ; derpaa blev Arme, Laar, Ben, Fodder, Knae

og Albuer stasrkt sammenpressede. Hovedet blev trykket mellem Haenderne

i den Hensigt at gore det saa rundt som muligt». (Zeitschrift fiir Ethnologi.

VIII. 1876. Verh. S. 196). — En lignende Behandling undergaar de spaede

Born hos fiere sydindiske Folk og hos Andamanerne.

Det fremgaar af Jagors anforte Skildring, at det i Virkeligheden drejer sig

om en Art Massage, som har til Hensigt at gavne Barnelegemets Udvikling

og bidrage til Formernes Skonhed. Ogsaa Lap-Kvindernes Formning af Barne-

hovedet med Haenderne har aldeles Karakter af Massage; imod Hovedpine

anvender de en noget lignende Behandling, «for at drive den Vind ud, der

er kommet ind gennem 0rene», og som menes at volde Pinen.

Det förekommer mig ikke usansynligt, at 0nsket om at fremskynde Fonta-

nellernes Lukning er et oprindeligt Motiv til Sammentrykningen af det spaede

Barnehovede. Det nyfodte Barns Hovede ser foruroligende skrobeligt ud, og

den Tanke synes naerliggende at beskytte det ved Bind og snasvre Huer,

samt at styrke det og fremskynde Knoglernes Udvikling ved den Kunst, som

udgor en vaesentlig Del af Naturfolkenes Medicin: Massage. Maaske er det

astetiske Motiv först traadt til, efter at Hovedformningen allerede var op-

staaet som en Folge af hygiejniske Foranstaltninger.

— Virchow har hos Patagonierne paavist en anden Aarsag til Hoved-

formningen: Fastgorelse af det spaede Barns Hovede, for at det ikke under
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Flytninger skal slynges frem og tilbage og tage Skade. Udentvivl har dette

Motiv hos mange omflyttende Folk vaeret af stor Betydning, dog ikke hos

Lapperne. Skönt Lapbarnet i sin Vugge ligger fast nedsnoret, naesten ube-

vaegelig, er der dog ingen sserlige Foranstaltninger trufne for at fastgore Ro-

vedet, der jo beskyttes af den lille kalescheformige Skaerm. — Derimod kan

den liggende Stilling hos Lapbornene — som i enkelte Tilfaelde hos vore

Vuggebom — nok frembringe en Affladning af Baghovedet; navnlig i tid-

ligere Tid, da Lapperne ikke anvendte den lille Dunpude under Barnets

Hovede, har dette vasret meget almindeligt. Saaledes sagde en gammel I^ap-

kvinde i Vesterbotten: «For i Tiden, da Bornene laa saa meget i kierkatne

(Vuggen), blev de flade i Nakken — men Hovedet beholdt dog ellers sin

runde Form».

Denne ikke tilsigtede Deformation er allerede i 1742 paavist hos de syd-

ligste Lapper af den udmserkede lagttager Major Schnitkr: «Man finder og

gemenligen, at Finnerne have tladt Baghoved (sinciput) öven över Nakken . . .,

hvilket deraf maa komme. at Bornene ei med Kluder eller blede Huer om
deris Hoveder bebindes, men paa haarde Fiael uden Pude under Hovedet,

bare med et tyndt Kalveskind paa, henlaegges». (Det norske Geografiske

Selskabs Aarbog. 1. S. 51). —
— Den tilsigtede kunstige Formning af Barnehovedet er kendt fra ikke faa

Steder i Europa. Den er indtil den seneste Tid blevet ovet i mange franske

Egne. I det i6de Aarh. har den ifolge samtidige Forfattere vaeret i Brug i

Belgien. Den omtales af _/. Muralt i en schweizisk Lfegebog fra 1697. Andreas

Vesalius tillaegger Genuensere, Grjeker og Tyrker denne Skik. Blumenbach

mener, at den ogsaa har fundet Sted i visse Kgne af Tyskland, endog saa

nordligt som i Hamborg. Yox ganske nylig er det blevet paavist, at Hoved-

Formning spiller en meget stor Rolle hos den kristne Befolkning i)aa Kreta

(^Man, IX, 190Q, S. 172), og allerede Hippocrates omtaler et Folk ved det

sorte Hav, Makrocephaleine, som brugte at deformere Bornenes Hoveder ved

Tryk med Haendeme og ved stramme Bind. — Deformerede Kranier kendes

fra flere Gravfund i Ungarn, Osterrig, Schweiz og det sydvestlige Tyskland;

endog fra en angeisachsisk Kirkegaard i England haves et enkelt saadant

Kranium.

Formning af Harnehovetiet er en saa vidt udbrcdt Skik, at det er ubcrct-

tiget af dcns Förekomst at slutte nogen Förbindelse mellem de paag;eldende

Folkcslag. Dog maa en saadan Förbindelse kunne vise sig i mere detaillcrede

I.ighcder, navnlig i den ved Formningen anvendte Frenigangsmaade.

Fristende vilde det va;re at sogc en Förbindelse mellcni I.appcrncs l'orm-

ning af Barnehovedet og tilsvarendc Skikkc hos syd- og mcllenieuropa;iskc

Folk, saa meget mcrc, som de anvendte Midlcr er vassentlig de sanunc:

|'rykning med Hiendcrnc, stramme Bind og sna;vre Huer — selv om de

Ircmbraglc Kcsultatcr kan vxrc rct forskcllige. Imod en saadan Förbindelse



tåler dog den Omstaendighed, at Formning af Hovedet vistnok aldrig har

vaeret anvendt af Lappernes naermeste Naboer, de skandinaviske Germaner.

Flere franske Anthropologer har fremsat Hypotheser gaaende ud paa, at

Hoved-Deformationen i Mellemevropa, speciell Frankrig, skal vaere kommet

ind osterfra under Folkevandringstiden. — Skulde maaske den mellemevro-

paeiske og den lappiske Hovedformning have et faelles Udspring mod 0st?

Af stor Interesse vilde det vaere at faa undersogt, om en lignende Form-

ning af Barnehovedet, som den der oves hos Lapperne, findes hos andre af

de finsk ugriske Folk. — Om Huniierne fortaelles det, at de havde den ejen-

dommelige Skik at trykke Naesen flad og presse Panden tilbage paa det

spaede Barn ved Hjfelp af et stramt Bind.

Efter at ovenstaande var skrevet, har jeg modtaget Meddelelse om, at

J. Lukkarinen i det finske Tidsskrift »Suomen Museo» (1913, S. 12) har

offentliggjort en Afhandling, hvoraf det fremgaar, at ogsaa Finnerne former

deres Borns Hoveder ved Tryk med Haenderne og ved stramme Bind.

Denne Skik udoves i forskellige Egne af Finland samt i russisk Karelen og

i Ingermanland.

— Som allerede fremhaevet er den lappiske Hoved-Formnings Virkning

lidet iojnefaldende. Om nogen egentlig »Deformation» er der ikke Tale;

det Eestetiske Maal for Formningen er et vel afrundet, kort Hovede —
— netop et saadant, som det Virchow skildrer som det typisk lappiske: et

kort, rundt Hovede; «jo mere udprasget Hovedformen var, desto mere blev

den ligefrem Kugle- eller Bombe-formig. Dertil bidrager isaer den staerke

Udhvaslvning af Tindinge-Regionen og den brede, runde Pande,» (Zeitschrift

f. Ethn. XI, 1879. Verh. S. 144).

Det vilde vaere onskeligt at faa konstateret, hvorledes og i hvilken Grad

Formningen af Barnehovedet har virket — gennem Maalinger og Sammen-

ligning af et stort Antal Lapper, der har vasret Genstand for Formningen,

og et stort Antal, hvis Hoveder ikke er blevet formede. Sägen vil dog

vaere förbundet med store Vanskeligheder; i niange Tilfaelde vil det vaere

umuligt at faa oplyst, hvorvidt en Person har undergaaet Hoved-Pormningen

i sin Barndom eller ej.

Gudmund Hatt.

"^ En gammel lapkone i Jämtland fortalte mig, at i hendes ungdom,

naar de vogtede renerne, forslog de den länge vinternät med at joige.

Naar der var fred for ulven og hjorden hvilede, samledes de unge om baalel

og lierte hinanden joigninger; man vilde helst kunne saa mange som muligt,

derfor var det meget kaerkomment, naar én kunde laere de andre joigning

fra andre egne; paa den maade spredtes melodierne. Ogsaa naar renvogte-

ren gik alene ved hjorden, joigede han eller hun: eRenerne var saa tamme

dengang, at vogtningen var let, man kunde have sit haandarbejde med.
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Vi flettede baand og spandt senetraad, og i de länge njetter, naar det var

godt vejr, joigede vi. — — Om natten hjemme i koten, naar mor laa og

ikke kunde sove, gav hun sig til at joige; hun joigede om renerne, at Gud
vilde velsigne dem, saa de raaatte trivas. Hun joigede om hvad, som faldt

hende ind.» — At Lappeme joigede i koten om natten, naar de ikke kunde

sove, var vist meget almindeligt. 1 Härjedalen i sommer vaagnede jeg en

nat ved, at den gamle husmoder laa og sang. Efter ordene at domme var

det en salme, men melodien var meget ejendommelig. —
Lapperne joiger ikke blöt personsange, de joiger om alt muligt; meget

ofte improviserer de for ojeblikket. Den gamle 7oaarige lapkone i Jämtland

sagde: -Men det er snart 30 aar siden jeg joigede, og om jeg nu vil prove

kommer ingen ord; dengang jeg var ung og gik hos renerne om natten,

kom ordene af sig selv vi havde ogsaa en bestemt sang for sorg,

men mange joigede ogsaa ondt og stygt. — Om nu nogen her vilde begynde

at joige, da skulde de unge le. —
I Härjedalen og Jämtland joiges ikke mere, men i Västerbotten florerer

joigningen endnu teramelig levende; i de nordlige Lapmarker er den lige-

ledes levende, men kun i det skjulte, og det vil neppe vare Ijenge for

Lsestadianismen aldeles har kvalt den. De »rigtig gamle» joigninger kendes

nu kun af meget faa Lapper deroppe, og naeste generation vil aldeles have

glemt dem. — Det er derfor glsedeligt, at man nu i Sverige for älvor er

begyndt at studere og vaerdséette Lappernes gamle sange og melodier.

Hr. Karl Tirén berejser alle Lapmarkerne og samler en rig og skon höst af

lappisk poesi og musik.

*') Om en Lap dor oppe i fjreldene om sommeren långt borte fra en

kirkegaard, er det jo umuligt at fragte liget ned; det begraves da forelobig

paa en — for at ikke rovdyr skal kunne komme til det — . og först naar

der kommer sne, og soer og elve fryser, kan liget bringes til kirkegaarden.

Dor nogen ved vintertid under flytningerne og Lapperne er meget långt

borte fra kirken og ikke for renvogtningens skyld kan undvsere folk til at

fragte liget ned, maa de före den döde med sig paa llytningerne til de

kommer i n;i;rheden af en kirkegaard. Se mere om dette, Johan Turi:

Muittalus Samid birra sd. 149.

**) De mandlige Lapper nordpaa baerer i ba;ltet foniden den sivdvanlige

mindre skedekniv til slagtning, spisning m. m., en meget stor, bredblatlet

kniv af ca. 40 cm. Isengde — skede og skaft iberegnet. — Disse to knive

i baltet giver Lapi)erne et noget misvisende krigerisk udseende; »storkniven»

er nemlig til meget fredeligt brug, den anvendes i stedet for oksc. Lap-

perne, som fa;rdes saa meget bort fra kotcrne, maa ofte twnde ild op, og

da de ikke godt kan have okse med, kunde det vnere svxrt nok altid at

skaffe sig braindsel; men med storknivens skarpe, tunge blad er det let at

hugge grcnc ned og sondcrdclc mindre ved. - - Man kan ogsaa komme i
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det tilfaelde at skulle hugge renens fortakker af, da er storkniven ligeledes

til nytte, se anmserk. 45.

*^) Se mera om taemning nederst paa side 6g. Om renens taemningsalder

se J. Turi : Muittalus Samid birra sd. 130. — Naar Lapperne vil tsemme en

ren til trtekbrug, kaster de först lassoen paa den og tumler med det vilde

dyr til de er kommet saa naer, at de kan ombytte lassoen med rentommen

— denne er temmelig läng og af stferkt laeder; tommen ender i en grime,

som gaar om renens hals og op om roden af geviret. Naar Lappen har

faaet tommen paa renen, fortseettes den haarde tvekamp. Lappen forsoger

at traekke og lede renen; men denne, som er aldeles vild og rasdselslagen,

ksemper i vanvittig angst for livet, den springer, falder, vikles ind i tommen,

plöjer geviret i jorden, kommer op igen, snofter, tumler og ger de vildeste

krumspring; Lappen har al sin smidighed og alle sine kraefter behov for at

holde den fast. Selv om han traekkes över ende af det desperate dyr og

et ojeblik maa före kampen liggende paa jorden, gaelder det om ikke at

slippe tommen. Renen stonner, dens tunge er blåa og haenger långt frem,

ojnene staar ud af hovedet, og naar den falder om kuld, indviklet i tom-

men, tror man den er ved at do; men pludselig er den paa benene igen,

og det er Lappens tur at ploje jorden. Hojrod i ansigtet og svedende kaemper

han videre, iagttagende det mindste traethedssymptom hos renen for at faa

den til at bevasge sig fremad et par skridt efter tommen; men paa det förste

stadium af trseningen er fremskridtene smaa; dog sejrer Lappen altid, og

efter kortere eller Isengere tids forleb begynder han at dirigere faerden efter

koten til — dyret skal jo vaennes til koten og folks nserhed. At vejen til

sidaen ikke foregaar i lige linje siger sig selv. Medens lappen siden hviler,

bindes renen til et trae en timestid, hvor den med lasngere mellemrum fortssetter

sine raserianfald. Naar den efter en tids forlob er blevet en smule spagere,

slippes den los; med hovedet tilbagekastet og den hvide halestump i vejret

opsoger den hurtigt hjorden igen. — Naeste gäng taemningen foregaar, er

renen stråks mindre vild, og ofte kan man allerede efter én saadan tsemning

binde renen efter en raide, naar man flytter, og naeste gäng späende den

for en pulk; men rigtig tam bliver den först efter laengere tids brug. —
Der horer megen taalmodighed og udholdenhed til for at taemme en ren, ja

selv efter at den er blevet saavidt tam , at den anvendes til traekbrug,

kraever den agtpaagivenhed og taalmodighed; og viser den sig ved en eller

anden lejlighed altfor umedgorlig, kan Lapperne jo nok gribe til det lidt

mere brutale taemningsmiddel at kappe fortakkerne bort, som allerede er

naevnt sd. 70 og i anmaerkniiig 44. Man kapper dog saa godt som aldrig

geviret om foraaret, naar det er i faerd med at vokse ud; om en ren da af

vanvare faar en tak braekket — hvilket let haender — strommer blodet saa

staerkt ud, at Lapperne maa underbinde stumpen for at dyret ikke skal

svaekkes af blodtabet.

'3
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I visse tilfaelde kan det dog vsere nodvendigt at kappa renens fortakker

af; de kan nemlig paa enkelte dyr vokse saa långt og taet ned över mulen,

at de generer renen, naar den seder, navnlig om vinteren; i det den saa

maa stikke hovedet ned i det dybe hiil, den har opskrabet i sneen med

klowene (renen gräver ikke i sneen med fortakkerne, som man af og til

kan se fremsat).

**) Cus eller cis betyder urin; en del rener er meget begserlige efter

urin, hvilken egenskab Lapperne vurderer höjt, da saadanne dyr gserne

S0ger til lejren og holder sig tamme; ordet bniges derfor ogsaa som lokke-

raab, naar man leder hjorden.

") Renen maa nodvendigvis soge ned i fyrreskovene, naar vinteren rigtig

tager fat med frost og sne. 1 birkeskoven Isgger sneen sig nemlig saa fast

og haard, at renen ikke, naar snelaget bliver meget tykt, kan skrabe igen-

nem det. Nede i fyrreskoven bliver snelaget aldrig mere haardt og kom-

pakt end al renen kan komme igennem det ned til laven — med mindre

saerlige uheldige vejrforhold indtraeffer, som f. ex. tsaevve, skare og andet

lignende. —
**) En lukka er et regnslag af vadmel (i gammel tid var den af lasder,

siger Turi). Den som bruges i Torne Lapmark er klokkeformet med hals-

aabning uden hsette; den er laengre for og bag end paa siderne, derved er

armenes bevjegelser fri til lassokastning og lignende. Lukkaen er prydet

med borter af rodt og gult kljede, og i sömmen syes smalle indlaeg af

samme slags klaede ligesom paa Lappernes vadmelskofter. Lukkaen bruges

ikke alene i regnvejr, men i det hele taget naar det er koldt. Om efteraaret

inden renvogteren har taget sin allertykkeste pels paa, ser man ham nsesten

altid med lukka, naar han gaar ud til renerne. I gammel tid brugtes den

ligesaa vel af kvinder som m«nd; men nu er det ret sjaeldent at se en

kvinde med lukka paa, den gaar af mode, da den findes «grim». —
**) Under normale betesforhold hviler renen nogle timer mellem aede-

tiderne; den veksler ret regelmaessigt med hvile- og jedetider, se herom hos

Johan Turi: Muittalus Samid bira sd. 128.

'*) Om blodmaven, malle-Coavgje se anmaerkn. ^2, se anm. 9 om dens

anvendelse til hundefoder. Lungen bruges ogsaa til hundefoder, den er let,

og kan af renvogteren medtages i frossen tilstand.

*') Lapperne regner kun en hunds levealder til 6 aar, saa er den i

almindelighed slidt op; har det vaeret en meget dygtig hund faar den dog

ofie lov til at leve Ixngcrc, navnlig hvis det er en hun — for afkommets

skyld. 1 Torne Lapmark aflives hundene kun ved htengning — selv ganske

nyfodte hvalpe; man kan träffe at se et helt knijipe sniaa bitte hvalpe

hiengte i et Ux. —
**) Det scletoj, som nu bruges til renen, naar den spxndes for pulk,

bestaar hos Jukkasjitrvi- og Karesuando- Lapperne af el par stavtrseer; fra
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hver af disse gaar en laederrem ned til bugtrset, coavgje-muorra, et stk. buet

trae med hul i midten, hvorfra den staerke dragrem gaar mellem renens bag-

ben til pulken, hvor den trrekkes ind gennem pulkens forende og fastgjores

med en lille tvaerpind paa den indvendige side. (Professor K. B. VViklund

oplyser, at dette seletoj er et temmelig nyt laan fra de renejende finske ny-

byggere, da det er mere praktisk end det gamle med halskraven og giver

renen större kraft til at traekke). Mere at betragte som pynt er det ca. et

kvarter brede «baelte», renen kan have över ryggen; det paasys ofte en

maengde rode, gule og blåa klgedesstrimler. Men ikke alle renerne er for-

synet med dette bselte, kun unge folks eller husmoderens ren er saaledes

udmaerket, eller hvis man k0rer til kirke eller lignende, tager man naturlig-

vis det fineste seletoj paa. — Renen styres med den länge enkelte laeder-

tomme, som gaar om halsen og om roden af geviret.

1 de sydlige Lapmarker bruger man endnu den aeldre form for seletoj,

stavtraeerne er her erstattet af en tyk, laadden skindkrave, som samles under

bugen, hvor dragremmen er fastgjort.

^^) Se om tsaevve hos Johan Turi: Muittalus Samid birra sd. 140.

**) Skare (Ip. cuorjo) kaldes paa svensk den isskorpe, som dannes paa

sneen om foraaret ved at solen om dagen tor det överste lag og dette

saa fryser til is om natten; denne isskorpe kan renen ikke gennemtraenge

med sine klove og komme ned til laven. Da skaren gaerne indtraefter i lobet

af et par dage, bliver renen ret pludselig uden fode, med undtagelse af den

smule skaeggelav, den kan näppe af traeerne, og soger derfor ilsomt op til

hojfjaeldet, hvor sol og vind i förening flere steder — paa bjaergtoppe og

sydskraaninger — har gjort sneen saa tynd, at renen kan skrabe igennem

den. Naar skaren indtraeder, maa Lapperne derfor i huj og hast gere sig

faerdig til flytning for at kunne folge renerne.

^*) Haaret, som vikles om tanden, maa sikkert opfattes som et offer til

ilden.

*®) I de nordlige Lapmarker hvor lasstadianismen er udbredt, hilser Lap-

perne hinanden med en halv omarmelse.

•'') Til at holde skierne opadbojede i spidsen har Lapperne et stykke

svaert trae af ca. 60—70 cm. lasngde i form af en stasrkt opadbojet ski-ende,

dette ciktem-muorra saettes paa skien lige fra spidsen, skien värmes for at

blive bojelig, og det fastgores med et par meget stramme vidjebaand, som

presses paa. Naar skien har staaet saaledes spaendt en tid, faar den ätter

sin opadbojede spids. Man forstaar hvor nodvendigt det er for Lapperne at

have skierne i den bedst mulige stånd, naar man ved, at de uden skier

knapt kan faerdes 10 skridt fra koten.

^*) Lapperne spiler renens skind ud med en maengde runde pinde, til-

spidsede i enderne. Det udspilede skind oprejses paa en läng stäng og

laenes op mod luovve eller mod et tr», medens det torres. Pandehuden ud-

3*
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spiles meget omhyggeligt paa lignende maade. Paa kodsiden af bellingerne

klaebes spaaner, hvorved de holder sig udspilede under torringen; denne sker

altid inde i koten. Det er ogsaa almindeligt, at man torrer bellingerne ved

udenvidere at klaebe dem op paa baeljek.

*'') En baesse-spaidar, et stk. birkebark stukket paa en kjep, er et blus,

en fakkel, som bruges, hvis man skal se til noget i koten eller om man vil

soge et eller andet, det braender ikke klart ret Isenge, og kan derfor ikke

bruges til at arbejde stadigt ved. Barkblusset kan ogsaa bruges ude, som

nodsignal for at kalde folk til. — Baesse-spaidar spiller en vis rolle i sagnene

om Russe-Cuderne.

*") Til hullet i skulderbladet knytter der sig forskellige naesten glemte

overtroiske forestillinger; somme Lapper mener, at man gennem skulderbladet

kunde se de underjordiske, andre at det var Russe-Cuderne (vilde rover-

bander, som ifolge lappiske traditioner har huseret deroppe med mord og

brand) man kunde faa oje paa långt borte fra, naar de naermede sig sidaen,

saa man i tide kunde tage sine forholdsregler.

Lapperne behandler altid renens ben med en vis pietet; man maa f. eks.

aldrig kaste et afgnavet ben ud gennem raeppen, isaafald mister man ren-

lykken og bliver fattig. — I de sydlige Lapmarker herskede indtil for faa

aar siden megen övertro angaaende renbenene.

*') Kerun er det lappiske navn paa fjasldrypen; og saaledes hed stedet

for byen blev bygget, og dens grundlsegger bibeholdt det sniukke lappiske

navn.

*-) Fra nord til syd i alle Lapmarker foregaar slagtningen bag koten.

Slagtepladsen er ligesom boaääo hellig, hvorfor det i gammel tid ikke var

kvinderne tilladt at faerdes der; de maa heller aldrig overvasre slagtning.

Man forstaar derfor, at det kun var den haarde nodvendighed, som drev

Nikki til at foretage partering og flaaning inde i selve koten. Selvom den

hedenske övertro helt er forsvundet, ja vel knap huskes mere af nordlap-

perne, felges alligevel ubevidst gammel skik.

*') Denne befordringsmaade benytter Lapperne af og til , naar de vil

hurtigt frem. Jeg har set en ung Lap deroppe, som stod paa ski med et

förspänd af 5 rener; det var dog ikke for at komme srerlig hurtigt afsted,

at han havde saa mange renar for; han havde blöt fra en anden hjord

hentet disse dyr, og nu lod han dem paa denne maade befordre sig hjem

til sin egen hjord. Farten gik strygende, og del var nwsten ubcgribeligt,

at han kunde styre sit vilde förspänd, og samtidig sclv holde balanccn över

tiier og sten, gennem krat og ujjevnheder i det bakkede tcrra;n; men Lap-

perne har jo en fa;nomenal f;erdighcd i at brugc skierne.

"*) Kn og anden ren, i de tlcste tilfa;lde en alddo, har den vane af sig

sclv stråks al gaa lige bag efter ledcrcnen, hvilket lokker de andre rener til

ogsaa at f»lge. Kn saadan <fMlgeren» eller om man hur tiere betragtes
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som de mest vasrdifulde dyr i hjorden og slagtes ikke, for det er hojst nod-

vendigt. Det at kunne lede og styre hjorden — have samhng paa sin

ejendom — er jo af störste vigtighed for Lappen.

^^) Froen har fra gammel tid spillet en stor rolle i Lappernes övertro og

medicin; og Sara havde virkelig lidt torret fro i en klud, men sandheden

tro tilbod hun mig dog ikke dette laegemiddel. Lapperne selv er ved at

miste troen paa de gamle Ijegemidlers virkning, og mere og mere bruger de

medicin fra apoteket; og i stedet for deres egne «doktores» soges i de

flesta sygdomstilfaelde nu de rigtige lasger, om saadanne findes i nasrheden.

^'^) Hos Lapperne er massage et gammelt og meget brugt hjaelpemiddel

mod rheumatisme. hovedpine, ondt i lemmerne m. m. Mange Lapper, baade

maend og kvinder masserer med stor dygtighed og med indgaaende kend-

skab til de anatomiske forhold, hvilket jeg selv flera gange har haft anled-

ning til at erfare. Lapperne anvender ogsaa aareladning en dal (se Johan

Turi: Muittalus Samid birra 185). Aareladningen foretages med en almindelig

snaeppert; men det ar ingen helt bahagelig bestilling at vaere den som aare-

lader, »blodet vredes-, og en del af sygdommen kan i vissa tilfselda gaa

över paa aareladeren selv. En kur mod tandpine er det at brående med

«knösk» (an slags fyrsvamp af birken), oftest 3 steder paa kinden. Jeg har

dog tilfjeldigvis ikke set denne kur udfore, men overordentlig mange Lapper

gaar med tre smaa runde ar paa kinden hidrerende fra denne braendings-

kur. Darimod har jeg set en anden gammel kur anvandt, som har sin

oprindelse i den rene schamanisma. I en köte, hvor jeg boeda nogla dage,

gav dat lille diabarn sig voldsomt til at graeda an aften, det skreg uden

ophar, saa modaren blev ganska angst og raadlos; hun taenkta sig först

mulighadan af orapine, pressede derfor lidt maelk af sit bryst i an solvska

og heldte det i barnets orer, men det hjälp ikke •— intet hjälp. Omsider

hentadas svigermoderen; hun lagde stråks den lilla halt nogan paa sit sked

og gav sig til at suge barnets kröp flera stader med munden. Lidt efter

stilnede virkelig graadan, den lille faldt i sovn i sin vugge og fajlede intat.

Svigermoderen var lidt genert över at skulle bruge da « gamle kunsters i en

fremmeds nsrvaerelse.

^') Bagje-olbmuk , overmennesker , kalder fjaeldlapperne sig selv for at

betagne, at de bor hojere oppe paa fjasldene end andra mannasker. Ind-

byrdes kalder de ikke sig selv Lapper men Sabmelazak eller Samek (enkelt-

tal Sabmela§ el. Sabme).

®'') 1852 forbod Rusland de norske Lappar at gaa ind i Finland; det var

en stor og meget folalig indskraenkning af landomraada for nomaderne; og

den bavirkede at mänga norska Lapper, navnlig Koutokaeino- Lapper flyttede

til Torne Lapmark i Sverige, «dar var saa mange grasnser deroppe». Men
i 1889 blev Finland ogsaa spaerret for de svenska Lapper; og denne finska

spaerring er meget effektiv, der höides temmalig skarp kontrol med Lapperne
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eller rettere med renerne ved den finske gr»nse. Bliver en flok rener

opsnappet paa finsk side, maa Lapperne bode med en tiendedel af hele

flokken; det er et stort tab, ravnlig da det i almindelighed er de bedste

rener i flokken som udvaelges, ja Unnerne tager endog de tsemmede kore-

rener. Ved en saadan lejlighed mistede f. eks. en fattig lapfamilie sine faa

traekrener og stod derfor aldeles raadlos; kun ved personlig indflydelse fra

nogle svenske venner lykkedes det at skaffe dem trskdyrene tilbage.

Man forstaar med nomaderne: «det er de mange grasnser, som er onde,

vanskelige.»

For i tiden da de havde frihed til at nomadisere överalt i det nordlige

Skandinavien var det forholdsvis godt for Lapperne; da havde de kun ulve,

uaar og almindelig menneskelig modgang at ksempe imod og graenserne,

naar de overskredes, betod kun aarstidernes skiften, om foraaret til Norge,

om efteraaret til Sverige; men nu er grasnseme vokset op til at blive fjender,

de er vokset op til at true deres hele eksistens.

— Lapperne har den ulykke , at det de under ét kalder. Same adnam,

Lapland eller «min rika;, vört land, det er dele af tre riger, Norge, Sverige

og Finland. De gamle indbyggere i det ncrdligste Skandinavien skal nu

leve paa naade af de tre folk uden at have nogen ejendomsret til jorden. —
Finlands absolute spserring for norske og svenske Lapper var et haardt

stod; men mere skaebnesvanger kan den norske spasrring blive, den som

vil forbyde Lapperne at gaa ind över graensen for isde juni. Lapperne

opfatter denne bestenimelse, hvis den traeder i kraft, som nssten ensbety-

dende med total spaerring, og d. v. s. undergång for de stämmer, som den

rammer haardest, de som ikke har kaelvningspladser paa svensk omraade.

For Finlands spaerring kunde en og anden Lap lade renkoerne kjelve der-

inde; men nu findes ikke for Karesuando- Lapperne krelvningspladser paa

den svenske side graensen; de maa derfor gaa ind i Norge omkring iste maj,

kaelvningstiden. »Og bliver det os forbudt, kan vi dog ikke hindre renerne

fra at gaa der ind paa saedvanlig tid, og naar vi saa ikke maa komme med

selv, mister vi jo vor ejendom; i det hele taget vil det vasre os umuligt at

overskride graensen efter i5de juni med alle renerne, for da er grjes og al

vegetation saa långt fremmc, at vi vil komme til at gore virkelig skade

paa bondens ejendom, og den deraf flydende skadcserstatning vil fiildstasndig

ruinere os-.

Der er ogsaa en anden og moget vigtig grund, som gor det unniligt

for Lapperne at opholde sig indc paa de svenske hi>jfja;lde med hclc hjorden

efter at tobruddet er indtraadt: jorden bliver opblodt, og renen trwder den

ny frcmspirende lav ned, betet odelKgges for kommende aar, nian ved hvor

langsomt laven vokser, lo— 20 aar kan den ofte behovc for at komme i

i kraft, og Lappernes omraade er nu ovcr alt saa indskr.x-nkct, at de aldrig
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i den udstrsekning som var onskeligt kan spare svage betesmarker. Men

foraar og sommer bor lavmarkerne skaanes, om foraaret odelagges spirerne,

Gg om sommeren, naar alt er tort, knuses den udvoksede lav; og hvis renen

havde frihed til at skifte bete efter sit eget instinkt, vilde betesmarkerne ikke

lide skade, om sommeren soger den graes og om vinteren lav. Det er der-

for af störste vigtighed for Lapperne at have adgang til lav og graes paa de

rigtige aarstider.

En graensebestemmelse som den Norge onsker gennemfort kan faa saa

skcebnesvangre folger, at den paa faa aar vil lamme og tilsidst tilintetgore

de prsegtige nomadestammer i det nordlige Sverige.

®^) Lapperne lider meget af sneblindhed om foraaret. Egentlige snebriller

som hos andre arktiske folk bruger de ikke saavidt mig bekendt; men de

har i temmelig ny tid begyndt at anvende en lille Isederskygge paa huen;

nogen stor nytte kan denne dog neppe gore, da den er meget smal, og de

unge karle ofte gennemhuller den ved at indslaa smaa messingringe i menstre

for pryds skyld. For hueskyggen kom i brug kunde en og anden nok saette

et stk. birkebark op under hueranden for at skaerme ojnene lidt, og Johan

Turi har fortalt mig, at hans morfader bandt et tragtformet stk. birkebark

for 0jnene, lyset kunde da kun trsenge ind gennem den lille aabning ude i

tragtens spids. Men efter Turis udsagn var morfaderen ene om at bruge

sin opfindelse. — Lapperne lider i det hele taget meget af daarlige ojne,

og de er ikke bange for ret kraftige kure; f. eks. foretager de selv operation

af stasr, i enkelte tilfaelde skal denne farlige operation vsere lykkedes, men i

andre tilfaelde er den endt med total blindhed. De daarlige ojne skyldes

vel sol, vind og rog og saa — de haarde laegemidler som ofte anvendes, om

der blöt er den mindste smula i vejen med et 0Je. Jeg har set dem gnide

ojnene med tobakssauce fra piben. — Man forstaar jo nok at ojnene —
synet — er noget af det vigtigste for Lapperne at holde i orden, de siger

ogsaa om noget som er vaerdifuldt, «dat Ise divras dego calme-dalkas», det

er dyrebart som ojenmedicin.

"*) I aeldre tid, og i de sydlige Lapmarker indtil temmelig ny tid, har

man beskyttet hundenes fodder og ben mod slid af is og sne ved at sy smaa

skindsokker til dem.

'") Haldde og Uldda gaar nu i tiden ofte i eet for en del Lappers be-

vidsthed; men oprindelig var Haldden en stedbundet skytsaand. Kilderne

havde hver isaer sin Haldde, bopladserne deres Haldder og saa fremdeles.

Disse Haldder ofrede man til i gamle dage for at staa sig vel med dem.

'*) Lapperne flytter ikke ind i Norge med hele hjorden paa éngang. Naar

de draegtige renkoer er skilt fra — disse skilles altid fra om foraaret, og de

to hjorde höides adskilte til kaslvningen er overstaaet og kalvene er vokset

lidt til — gaar renkohjorden med sine vogtere ind över graensen til de



»gronne grsesdale», kaelvningspladserne. Her er fred og hvile og gode betes-

forhold for baade köer og kalve. Den ovrige del af hjorden, loshjorden,

holder Lapperne nu inde paa de svenske hojfjaelde saa Isenge som muligt —
gaerne til omkring midsommer — af flere grunde: Loshjorden maa ikke

blandes med renkohjorden, saa den kraever ailigevei saerligt niandskab til

vogtning, og dette mandskab, mest maendene selv, folger saa sidaen, flytter

og udforer foraarsarbejdet i fritiden fra renvogtningen. De har en hel del

at gore, alt kodet som er opbevaret fra vinterslagtningen, skal soltorres, pulke

og skier repareres og tjseres, alle brugsgenstande efterses og ordnes til hen-

gemning sommaren över o. s. v. Desuden er renvogtningen paa den tid

meget besvasrlig; renerne soger hele tiden at undslippe vogtere og hunde for

at gaa paa egen haand ind i foraarslandet; navnlig naar betet er daarligt, hvor

de opholder sig, ' er det naesten umuligt at holde dyrene tilbage. Hele

flokken gaar selvfolgelig aldrig paa éngang, det kan vogtere og hunde nok

forhindre; men de enkelte dyr sniger sig bort, eller ganske smaa flokke

skiller sig fra hovedhjorden og stryger afsted, ikke altid har Lapperne tid

eller lejlighed til at faa dem tilbage igen eller ogsaa undslipper de hundenes

forfalgelser ; disse smaaflokke kommer saa ind til Norge uden bevogtning, og

dette forhold gor at Lapperne faar ord for slosagtighed og daarlig renvogt-

ning. Men de som er forholdene paa naert hold forstaar, hvor vanskelig

denne foraarsvogtning af renhjorden er, renerne sulter og higer derhen, hvor

bete findes; jeg har ofte paa den tid lagt maerke til, at det var sandt, hvad

Lapperne sagde, at renerne staar og ser og ser ind mod den norske grsnse;

en hel flok kunde staa paa en fjasldkam alle med blikket vendt i samme

retning; det var navnlig, da vi kun var faa flytninger fra Norge, og Lap-

perne kunde paa den tid ikke slippe dyrene af syne et eneste ojeblik.

Den vigtigste grund til at loshjorden höides saa tenge tilbage er dog den,

at Lapperne vil spare sig selv for en del skadeserstatninger til norske ny-

byggere. Om alle renerne kom ind paa éngang, vilde det vsre vanskeligt

ar vogte dem saa nöje, at de ikke her og der gik ned paa nybyggerjord.

Forholdet er nemlig saadan, at nybyggerne i mange tilfaelde har slaaet sig

ned paa Lappernes gamle bopladser og malkepladser. De steder, som Lap-

perne i läng tid har benyttet bliver nemlig frugtbare; renen göder, og hvor

jordbunden er sur og overgroet med mos, bliver denne ved renernes stadige

faerden nedtrampet og frodigt grnes kommer frem i stedet for den unyttige

husmos. Og til disse tidligt gronne malke- og bopladser soger renen stadig

dels af vane, dels lokkct af graesset. Men nu er disse gamle lappiskc bo-

pladser i stor udstrajkning gaaet ovcr lil nybyggerne, — Lappen har maattel

vige, men renen som ikke forstaar sig paa jura, suger endnu til sinc gamle

betesmarker og paaforcr derved sin ejer skadeserstatnings-udgift og nybyggcrens

uvcnskab og uviljc.



I värme somre kan Lapperne nok afholde renerne fra at gaa ned paa dyrket

graesmark, da flygter de nemlig af frygt for myg og bremser op paa fjseldet,

de staar der paa snepletterne og sulter hellere end de vover sig ned i

myggeregionen. Vedholdende värme om sommeren er derfor ensbetydende

med faa «takster», men värmen er paa anden maade tab, renerne bliver

daarligt ernsrede, köer og kalve sulter, og det haender at de dor af ud-

mattelse under efteraarsflytningerne. Er sommeren derimod köld og fugtig,

eller om der efter staerk värme pludselig kommer koligere vejr, soger de

sultne rener stråks ned for at skaffe sig fode, og det er ikke let at lede og

regere en sulten renflok, som Isenge har vaeret underernaeret og nu ved hvor

fode findes og af instinkt og vane higer til de kendte steder.

Om sommeren, naar laven er tor, vil renerne ikke asde den, de vil have

graes og grönt, men de er meget krjesne i valget af de graesarter de aeder,

og de afgraesser ikke en mark saaledes som köer og faar kan gore det.

Kommer rener ned paa dyrket mark, gaar de og udsager sig de enkelte

straa, som de vil have. Skaden renerne gor bestaar derfor mest i at de, hvis

engen er meget blod kan traede gennem gronsvseret, eller ogsaa kan de boje

graesset ned ved at laegge sig til hvile paa marken. Dertil kommer, at sommeren

er deres faeldningstid, hvorfor de ogsaa kan efterlade haartotter; men hvad

de aeder af graesset er ofte ganske minimalt. sTaksterne» er nok desvaerre

i mange tilfaelde den rene indtsegt -for bonderne, disse forsoger ikke saa

sjaeldent at skaffe sig skadeserstatning paa et mere end löst grundlag. Lapperne,

som har megen sans for humor, kan fort^lle mange baade lystige og pinlige

historier om bondernes griskhed baade i Sverige og Norge; men ber er ikke

stedet til at komme naermere ind paa disse evindelige stridigheder mellem

nomader og bofaste.

'^) Lapperne fraraader dog altid at slukke törsten med sne, de siger man

bliver forkolet deraf. Naar de eliers om foraaret drikker vand af btekkene

— af en so drikker Lapperne ikke vand, hvis det paa nogen maade kan

undgaas — anvender de (eller anvendte, skikken er ved at gaa af brug)

et drikkeror af en fugleknogle, bocce kaldes det, hvormed vandet * suges op

;

derved undgaas at faa laeberne i direkte beröring med det iskoide vand, lige-

ledes undgaar man at sluge smaa insekter og «smaa froer» (fugleknoglen

overskaares nemlig lige i ledhovedet, saa vaevet virker som si). Lapperne er

meget angst for at sluge haletudser, — det er derfor de undgaar at drikke

af soer og damme — de har nemlig den forestilling, at froen kan leve i et

menneske, vokse og tilsidst faa stemme og kvaekke; og hvis det paagajldende

menneske ikke kan komme til at kaste den op, draeber froen det tilsidst. —
Nu da bocce er ved at gaa af brug, — jeg saa mest born vaere i besiddelse

af drikkeror — kan man hjaelpe sig med skeen, som man altid har i barm-

klaede-lommen. Under flytningen saa jeg en ung kone forsigtig drikke vand



i mandfuldevis af sin solvske. — Det er forresten ikke alene som drikke-

vand Lapperne skyr dammene, man maa heller ikke vaska sig i dem, navnlig

er de overfladiske smeltevandssoer om foraaret c farlige». I jorden, vandet

Gg vinden findes krasfter, som vil skade menneskene. Hvis man f. eks. bliver

angrebet af skarp foraarsblaest og faar et lille saar paa laeberne el. lignende,

da er man »bostatallam», vinden har paafart en noget ondt. Et godt middel

herimod — jeg har set det brugt — er at tage sin hue af, aande i den og

trykke den mod det syge sted. Paa samme maade kan jorden «boste»; <den

er forbandet for menneskets skyld, og derfor vil den gare mennesket for-

trasd'. Mod denne «bosta» er »ord» virksomme, med ord, »Isesning», kan

man »vende» sygdommen (tilbage hvor den kom fra). En gammel lapkone

sagde til mig en dag under foraarsflytningen, da jeg stod og vaskede mig i

en smeltevandsdam: «Du niaa ikke vaske dine ojne (Lapperne siger altid

«vaske ojnene» i stedet for vaske ansigtet) i laddo-iaccc (damvand), du bliver

bostahallam; men vil du endelig gore det, saa sig i hvert fald först: dat val

i boste — det boster vel ikke». (Naar man ligesom aabenbarer, at man

kender dets onde hensigt, svaekker man dets kraft). Den gamle kone fort-

satte: «Jeg saa igaar, at EUe tog damvand til at både sin lille dreng i; det

maa man ikke gaerne gore, det kan skade barnet, men er man nodt til det,

maa man i hvert fald ikke nöjes med at värme badevandet, man skal koge

det, »Laddo-cacce lae hui varalaä», damvand er nieget farligt. — Professor

K. B. Wiklund oplyser at: « Ordet hostet begagnas om ormar, som med sina

bett få handen etc. att svullna; likaså t. ex. om jorden, som kan fä den

att svullna; i biblisk stil begagnas bostatallat även i betydelsen i-bli besatt

(av djävulen)».

'*) Lapperne kalder Norge Maerra-rika, Havriget, eller blöt Mjerra, Havet;

og istedet for norske fja;lde, norsk tobak, norsk bröd, norske folk og saa

fremdeles i det uendelige, siger de hav-fj£elde, hav-tobak, hav-bred, hav-folk

o. s. v. Gate havde f. eks. en voksen datter, som var opfodt hos nogle

bönder inde i Norge, og hende kaldte hun altid «mu ma;rra-nieidda>, min

havpige.

'•') Stuoranjargga er naermere bestemt halvoen Lyngen; men Lapperne der-

oppe kan ogsaa med Stuoranjargga mene hele den del af Norge, som de

flyttar ind i.

'") Naar renens nye takker vokser ud, er den fme stxrkt blodfyldte hud,

som omgiver dam, staerkt efterstraebt af myggene.

") Om foraaret ligesom om efteraaret efterlader Lapperne säger ude i

fJKJdenc. Da foraarsfnret begyndte at blive tungt for rencrne, begyndte man

at lette paa pulkene ved at efterlade, hvad man paa nogcn maadc kunde

undvaere af sovesagcr, kheder, husgeraad, kotcdelc, sclctnj o. s. v. — Er det

ikke megct, soiti skal eftcrlades, kan man li:rnge tingcnc t.x't saniinen paa



203

en suönjer (tre birkestammer med grenekroge, som ssettes sammen i toppen)

og daekke det hele med en teltdug. Senere da vi flyttede med klovrener,

blev pulkene og alle vintersagerne efterladt. Pulkene daekkes som beskrevet

sd. 55 og de ovrige ting efterlades paa en hoj buk dannet ved at laegge

et kotetrae eller en passende birkestamme imellem sammenstillede stotter af

birkestammer. Her haenges pelse, gryder, seletoj, alt hvad man ikke har

brug for i sommertiden, og kun daekket af en kotedug eller to. Fra samme

buk tager man sommerklseder og andet, som har h«ngt der vinteren över

— uden at vaere b]»st ned, uden at have taget skade eller paa nogen

anden maade lidt överlast.
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